
    R-4 Branch 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Advt. No. 111/2016-17 

On line Applications are invited between date 15/02/2017, 13-00 hours to date 02/03/2017, 13-00 
hours for the following posts of Deputy Director, (Directorate of Developing Castes Welfare) GSS, 
class-I. 

No. Name of Post Total 
Posts 

Category wise Total  Posts Out of Category wise Posts 
reserved for Women 

Out of 
Total 
Posts, 
reserved 
for P.D. 

Unrese
rved 
(Gen.) 

S.C
. 

S.T. S.E.B.C. Unrese
rved 
(Gen.) 

S.C
. 

S.T
. 

S.E.B.C.  

1 Deputy Director, 
(Directorate of 
Developing Castes 
Welfare) GSS, 
class-I. 
 

04 03 -- -- 01 01 -- -- -- -- 

Note: (1) The Candidates belonging to SC & ST category can apply against vacancy for Unreserved 
Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.  

(2) 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.  

(૧) જ ર  શૈ ણક લાયકાત.: (I) A second class Post Graduate degree with Social Work or Rural Study or 
Rural Management or Sociology or a second class Post Graduate Diploma in Rural Management 
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 recognized as such or declared to be  deemed as a 
University under section 3 of the U.G.C. Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as 
such by the Government;  and  

(i) have about three years experience on the post not below the rank of Assistant Social Welfare 
Officer, Cl.III in the subordinate service of the Directorate of Developing Caste Welfare, Gujarat State; 
or, 

(ii) have about three years experience in Government or local bodies or Government undertaking 
Board or Corporation or Limited Company established under the Companies Act, 2013 or in the 
institution registered as Non Government Organisation working  in the field of social work on the post 
of Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent to the post not below the rank of 
Assistant Social Welfare Officer, Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste 
Welfare ,Gujarat State or, 

(2) A second class Bachelor degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology 
obtained 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 to be deemed as a 
University under section 3 of the U.G.C. Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as 
such by the Government and  

(i) have about five years experience on the post not below the rank of Assistant Social Welfare Officer, 
Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste Welfare, Gujarat State ,or 



(ii) have about five years experience in Government or local bodies or Government under taking Board 
or Corporation or Limited Company established under the Companies Act, 2013; or in the the 
institution registered as Non Government Organisation working  in the field of social work on the post 
of  Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent to the post not below the rank of 
Assistant Social Welfare Officer, Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste 
Welfare ,Gujarat State 

  

(iv) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat Civil Services 
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 

 (V) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both  

Pay Scale: - [Rs. 15600 – 39100 + Grade pay Rs.5400] (As per Sixth Pay Commission) Pay Matrix 
levelno.10 Minimum Rs.56,100(As per Seventh Pay Commission)                               

Age: - not more than 40 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application. 

Upper Age limit shall be relaxed as under: 

1 Candidates belonging to SEBC Category 5 Years Subject to maximum 45 years. 

2 Woman candidates 5 Years Subject to maximum 45 years. 

3 Woman Candidates belonging to SEBC Category 10 Years Subject to maximum 45 years. 

4 Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O.  Length of Military Service plus 03 years 
subject to the maximum 40 years. 

5 Physically Disabled : Physically Disabled Candidates, as shown above  shall get ten years relaxation 

in age limit subject to his/her ability to discharge duties attached to the post,  as any other normal  

person, on the production of medical certificate issued by the Superintendent/Civil Surgeon. 
prescribed  vide G.A.D. Circular  dt.01/12/08  

6 A candidate who is already 
in Gujarat Govt. service, 
either as a permanent or a 
temporary officiating 
continuously for six months 
and had not crossed age 
limit prescribed for the 
advertised post at the time 
of his first appointment. 

(i) The upper age limit shall not apply. 

 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                         (ASHA SHAH) 

Joint Secretary, 

Gujarat Public Service Commission 

 



 

જુરાત હર સેવા આયોગ 

                                           શાખાઃ-આર-૪ 

હરાત માકં :- ૧૧૧ /૧૬-૧૭, નાયબ િનયામક, સા.રા.સેવા વગ-૧ (િનયામક ી, િવકસતી િત ક યાણ ખા ુ)ંની 
ૂલ-૦૪ જ યાઓ પર ઉમદેવારો પસદં કરવા માટ Online અર ઓ તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭,૧૩.૦૦ કલાકથી 

તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક ધુીમા ંમગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

મ 
નબંર 

સબિંધત ક ા ુલ જ યાઓ ુલ જ યાઓ પૈક  મ હલા ઉમેદવારથી 
ભરવાની સં યા 

૧ બન અનામત ૦૩ ૦૧ 

૨ સા. શૈ. પ. વગ  ૦૧ -- 

૩ ુલ ૦૪ ૦૧ 

ન ધ: (૧) અ .ુ િત અને અ ુ ૂચત જન િતના ઉમદેવારો બન-અનામત જ યા માટ અર  કર  શકશે અન ે
તેઓને બન અનામતના ધોરણો લા  ુપડશ.ે 

(૨) OL, BL, OAL, LV અને  HH MODERATE  કારની ૪૦% ક તથેી વ  ુઅન ે૭૫% ધુીની શાર રક અશ તતા 
ધરાવતા ઉમદેવારો અર  કરવાને પા  છે.  

 (૧) જ ર  શૈ ણક લાયકાત.: (I) A second class Post Graduate degree with Social Work or Rural 
Study or Rural Management or Sociology or a second class Post Graduate Diploma in Rural 
Management 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 recognized as such or declared to 
be  deemed as a University under section 3 of the U.G.C. Act, 1956; or possess an equivalent 
qualification recognized as such by the Government;  and  
(i) have about three years experience on the post not below the rank of Assistant Social Welfare 
Officer, Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste Welfare ,Gujarat State; 
or, 
(ii) have about three years experience in Government or local bodies or Government undertaking 
Board or Corporation or Limited Company established under the Companies Act,2013 or in the 
institution registered as Non Government Organisation working  in the field of social work on the post 
of  Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent to the post not below the rank of 
Assistant Social Welfare Officer, Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste 
Welfare ,Gujarat State or 
(2) A second class Bachelor degree with Social Work or Rural Study or Rural Management or Sociology 
obtained 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 to be deemed as a 
University under section 3 of the U.G.C. Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as 
such by the Government and  
(i) have about five years experience on the post not below the rank of Assistant Social Welfare Officer, 
Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste Welfare ,Gujarat State ,or 
(ii) have about five years experience in Government or local bodies or Government under taking Board 
or Corporation or Limited Company established under the Companies Act,2013; or in the the 
institution registered as Non Government Organisation working  in the field of social work on the post 
of  Welfare Assistant or Officer which can be considered equivalent to the post not below the rank of 
Assistant Social Welfare Officer,Cl.III in the subordinate service of the Directorate of  Developing Caste 
Welfare Gujarat State 
 (૩) જુરાત ુ ક  સવેા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭મા ંઠરા યા માણેની કો ટુરના 
ઉપયોગ ગેની પાયાની ણકાર  ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
(૪)  જુરાતી અથવા હ દ  અથવા બં ે ુ ં રુ  ુ ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 



પગારઃ-   [ .૧૫,૬00 -૩૯,૧૦૦, ેડ પે – . ૫૪૦૦/-] પે મે  લેવલ ન.ં-૧૦ લ ુ મ પગાર .૫૬,૧૦૦ (સાતમા 
પગાર પચં જુબ)  
 
મરઃ- ૪૦ વષથી વ  ુનહ . મર અર   વીકારવાની છે  લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે   

સરકારના વતમાન િનયમો અ સુાર ઉપલી વયમયાદામા ંનીચે જુબ ટછાટ મળવાપા  થશે. 
૧ ળૂ જુરાતના સા.શૈ.પ.વગના  ઉમેદવાર  પાચં વષ 

૨. સામા ય વગના મ હલા ઉમદેવાર પાચં વષ 

૩ ળૂ જુરાતના સા.શૈ.પ.વગના મ હલા   
ઉમેદવાર 

૧૦ વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષ ધુી - આ ટછાટમા,ં મ હલા 
માટની ટછાટ ક  પાચં વષ ની છે, તેનો પણ સમાવશે 
થઇ ય છે.) 

૪ શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
 

શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવારો ક ઓ આ જ યા 
ની ફરજો સામા ય માણસોની મ બ વવા શ તમાન હોય, 
તેઓને સામા ય વ હવટ િવભાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના 
પ રપ થી િનયત થયલે િુ ટ ડ ટ/િસિવલ સ નના 
તબીબી માણપ ન ે આધીન ૧૦વષ ધુીની ટછાટ 
મળવા પા  રહશે.  

૫ જુરાત સરકારના કમચાર ઓ ક ઓ 
જુરાત સરકારની નોકર મા ંકાયમી ધોરણ ે

અથવા હગંામી ધોરણે સળંગ છ માસ થી 
કામગીર  બ વતા હોય અને તેઓની 
થમ િનમ ૂકં હરાતમાનંી જ યામા ં

દશાવલે વયમયાદાની દર થયલે હોય 
તેવા કમચાર ઓ 

  ઉપલી વય મયાદા લા  ુપડશે નહ .  

 
અર  ફ :સામા ય કટગર ના ઉમદેવાર ભરવાની ફ  .૧૦૦/- + પૉ ટલ સિવસ ચા  અનામત કટગર  તથા 
શાર રક િવકલાગંતા ધરાવતા  ઉમદેવારોએ ફ  ભરવાની નથી. 
 

 
 
(આશા શાહ) 

                                                                                           સં ુ ત સ ચવ, 
                                                                                 જુરાત હર સેવા આયોગ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

હરાતની સામા ય જોગવાઈ 
૧. નાગ રક વ:-  

 (ક) ભારતનો નાગ રક અથવા  
(ખ) નપેાળ નો જન અથવા  
(ગ) તૂાનનો જન અથવા 
(ઘ) િતબેટનો િનવાિસત  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી આુર , ૧૯૬૨ પહલા ં  
ભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા  
(ચ) ળૂ ભારતીય ય ત ક  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક તાન, વૂ પા ક તાન, 
(બાં લાદશ) બમા ( યાન માર), ીલકંા, ક યા, ગુા ડા, વા વૂ આ કાના દશો, સં ુ ત સ ાક 
ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા િવયટેનામથી થળાતંર કર ને આવલે હોવા જોઇએ. 
પરં  ુપેટા માકં (ખ), (ગ), (ઘ),અને (ચ)મા ંઆવતા ઉમદેવારો ના ક સામા ંસરકાર પા તા માણપ  
આપલે હો ુ ંજોઇએ.  

ન ધ:-  ઉમદેવારના ક સામા ંપા તા માણપ  જ ર  હોય તવેા ઉમેદવાર ુ ંઅર  પ ક આયોગ િવચારણામા ં
લેશે. અને જો િનમ કૂ માટ તમેના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રા ય સરકાર તમેના ક સામા ંપા તા 
માણપ  આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ કૂ આપશ.ે  

૨. ભરલા અર પ ક:- 
(૧) ઓનલાઇન હરાત માટ અર  ક ફમ કર ને બન અનામત ક ાના ઉમદેવારોએ પો ટ ઓ ફસમા ંઅથવા 
ઓનલાઈન ફ  .૧૦૦/- + સિવસ ચા  જમા કરાવવાની રહશ.ે યાર અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ તથા શાર રક 
અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ પો ટ ઓ ફસમા ંફ  જમા કરાવવાની રહશે નહ . ક ફમ થયેલ અર પ કની નકલ 
તથા માણપ ો આયોગની કચેર /પો ટઓ ફસમા ંજમા કરાવવાના નથી. પરં  ુઅર પ કની નકલ પોતાની પાસ ે
રાખવાની રહશે અને યાર એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની વેબસાઈટના મા યમથી અર પ ક જમા કરાવવાનો 
સદંશો મળે યાર જ જ ર  માણપ ો સાથે અર પ ક આયોગની કચેર મા ંમોકલવા ુ ંરહશ.ે  
(૨) જો એક કરતા ંવ  ુ હરાત માટ અર  કરવાની હોય તો દરક હરાત માટ અલગ અલગ અર  કરવાની 
રહશે અને યકે અર  સાથે ફ  ભરવાની રહશ.ે 

                (૩) અનામત ક ાના ઉમદેવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર  કર તો અર  ફ  ભરવાની રહશે નહ . 
(૪) અર  ફ  વગરની અ મ નકલ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ .  
(૫) અનામત ક ાના ઉમદેવારો માટ હરાતમા ંઅનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા ંઆવા ઉમદેવારો બન 
અનામત જ યા માટ અર  કર  શકશે અને તનેે બન અનામતના ધોરણો લા  ુપડશ.ે 
(૬) હરાતમા ંમ હલા ઉમદેવારો માટ જ યાઓ અનામત ન હોય તો પણ  તે કટગર મા ંમ હલા ઉમેદવારો અર  
કર  શક છે. 

              (૭) હરાતમા ં  તે કટગર મા ં ુલ જ યાઓ પૈક  મ હલા ઉમદેવારો માટ અ કુ જ યાઓ અનામત  હોય યાર 
મ હલા ઉમેદવારોની અનામત જ યાઓ િસવાયની બાક  રહતી જ યાઓ ફ ત ુ ુષ ઉમદેવારો માટ અનામત છે 
તેમ ગણવા ુ ંનથી, આ જ યાઓ પર ુ ુષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ િવચારણા થઇ શક છે, ુ ુષ 
તેમ જ મ હલા ઉમદેવારો અર  કર  શક છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ યાઓ પૈક  ૦૩ જ યા મ હલા ઉમદેવાર માટ 
અનામત છે પરં  ુબાક  રહતી ૦૭ જ યા સામે મ હલા ઉમદેવાર પણ પસદંગી પામી શક છે.) 
(૮) હરાતમા ંમા  મ હલા ઉમદેવારો માટ જ યાઓ અનામત હોય તો પણ  તે કટગર મા ં ુ ુષ ઉમેદવાર 
અર  કર  શક છે કમ ક મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય તો આ જ યાઓ પર પસદંગી માટ ુ ુષ ઉમેદવારોની 
િવચારણા થઇ શક છે. પરં  ુ  જ યાઓ મ હલા ઉમદેવારો માટ જ અનામત હોય અને તે જ યા ઉપર મ હલા 
ઉમેદવારો રુ રુા પસદંગી પામે/ ટલી સં યામા ંપસદંગી પામે તો તમેને જ થમ િવચારણામા ંલવેાના થશ ેઅન ે
કોઇ મ હલા ઉમદેવાર પસદં ન થાય ક ઓછા મ હલા ઉમદેવાર પસદં થાય તો તેટલા માણમા ં ુ ુષ ઉમદેવારોન ે
યાનમા ંલવેામા ંઆવશ.ે(દા.ત . ુલ ૧૦ જ યા મ હલા ઉમેદવાર માટ અનામત છે અને ૦૮ મ હલા ઉમેદવાર પસદં 

થાય છે તો ૦૨ ુ ુષ ઉમેદવારો પસદંગી પામી શક છે.) 
૩.   જ મ તાર ખ:- 

(૧) આયોગ જ મ તાર ખના રુાવા માટ એસ. એસ. સી બોડ ારા અપાયલે એસ. એસ. સી. ઇ. માણપ  
જ મા ય રાખે છે. પરં  ુઆ માણપ મા ં દશાવલે જ મતાર ખ ખોટ  હોવા ુ ં ઉમદેવાર માને તો સ મ 
અિધકાર  એ આપલે વય અને અિધવાસના માણપ ની મા ણત નકલ મોકલવાની રહશે. આ 
માણપ મા ંઅિધ ૃત અિધકાર  એ પ ટ પણે જણાવલે હો ુ ં જોઇએ ક તઓેએ એસ. એસ. સી. ક તનેી 

પર ા ુ ં ળૂ માણપ  તપાસલે છે અને પોતાની સમ  ર ૂ કરવામા ં આવલે રુાવાઓને આધાર 
ઉમેદવારની સાચી જ મતાર ખ ............ છે.  એસ. એસ. સી. ક તનેી સમક  પર ાના માણપ મા ં
દશાવલે જ મ તાર ખ કરતા ં ુદ  છે તથા માનવાને રૂ ુ ંકારણ છે. ઉમદેવાર ર ુ  કરલ વય અને અિધવાસ 

ુ ં માણપ  તનેી િવ ાસ હતા(credibility)ના આધાર વીકાર ક અ વીકારનો િનણય આયોગ ારા લવેામા ં
આવશે.                                                                                      
(૨) ઉમેદવાર અર  પ કમા ંદશાવલે જ મ તાર ખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફરફાર થઈ શકશે નહ . 



૪. વય મયાદા:  
(૧) મર અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશ.ે  
(૨) હરાતમા ં ઉપલી વય મયાદા દશાવવામા ં આવલે છે, તેમા ં હરાતમા ં દશા યા જુબની ટછાટ 
મળવાપા  છે.   

૫   શૈ ણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર હરાતમા ંદશાવલે શૈ ણક લાયકાત અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા ય િુનવિસટ /સં થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવાર અર  સાથે મા ય િુનવિસટ /સં થાના ણુ પ ક (બધા જ વષ /સમેે ટર) અન ે પદવી 
માણપ ો ની વય ં મા ણત નકલ ર ુ  કરવાની રહશ.ે શાળા/કોલેજના આચાય ારા અપાયલે માણપ  

મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ . 
(૪)  શૈ ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા ય રાખવી તવેો ઉમદેવારનો હ  દાવો વીકારવામા ંઆવશ ે
નહ . 
(૫) હરાતમા ંદશાવલે લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવે છે તવેો તમેનો હ દાવો હોય તો 
આવા ઉમદેવાર સમક તા થાિપત કરતા આદશો/અિધ ૃતતાની િવગતો આપવાની રહશે. 

૬. અ ભુવ:  

(૧) માગંેલ અ ભુવનો સમયગાળો અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશ.ે  
(૨) આ હરાતમા ંઅ યથા જોગવાઈ કરવામા ંન આવી હોય તો જ ર  લાયકાતો મળેવવામા ંઆવે ત ે
તાર ખથી અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના સદંભમા ંઅ ભુવ ગણવામા ંઆવશે.  
(૩) ઉમેદવાર અર મા ં  અ ભુવ દશાવલે હોય તનેા સમથનમા ંઅ ભુવનો સમયગાળો ( દવસ, માસ, 
વષ)  ળૂ પગાર અને ુલ પગારની િવગતો તથા બ વલે ફરજોનો કાર/ મેળવેલ અ ભુવની િવગતો 
સાથે ુ ં માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ેઆ ુ ં માણપ  સં થાના લેટરપેડ પર સ મ સતાિધકાર ની સહ  અન ે
તાર ખ સાથે ુ ંહો ુ ંજોઈએ.  
(૪) ઉમેદવાર ર ૂ કરલ અ ભુવના માણપ મા ંપાછળથી કોઈ ફરફાર કરવાની િવનતંી મા ય રાખવામા ં
આવશે નહ . અર  કયા પછ  અ ભુવના નવા માણપ ો વીકારવામા ંઆવશે નહ . 
(૫) શકાલીન, રો જદા વેતનદાર, એ ે ટ સશીપ, તાલીમી, માનદવેતન અથવા આમિં ત ફક ટ  તર ક 
ઉમેદવાર મેળવલે અ ભુવ , મા ય અ ભુવ તર ક ગણવામા ંઆવશે નહ .  

૭     અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત,સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ:- 
(૧) ળૂ જુરાતના અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અન ેશૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો ને જ 
અનામત વગના ઉમદેવાર તર ક લાભ મળશે. 
(૨) અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ પૈક  ઉમેદવાર  વગના હોય તનેી 
િવગતો અર  પ કમા ંઅ કૂ આપવી. 
(૩) ઉમદેવાર અર પ ના સબંિંધત કોલમમા ં  તે અનામત ક ા દશાવલે નહ  હોય તો પાછળથી 
અનામત વગના ઉમદેવાર તર ક લાભ મળેવવાનો હ  દાવો મા ય રાખવામા ંઆવશ ેનહ . 
(૪) અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમદેવાર તેના સમથનમા ં સ મ અિધકાર  ારા િનયત 
ન નુામા ં  આપવામા ંઆવેલ િત માણપ ની નકલ અર  સાથે અ કૂ સામલે કરવાની રહશે. અર  
પ ક સાથે િત માણપ ની નકલ સામેલ નહ   હોય તો તે પાછળથી વીકારવામા ંઆવશે નહ  અન ે
અર  પ ક રદ થવાને પા  બનશ.ે 
(૫) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો ને અનામતનો લાભ જો તઓેનો સમાવેશ “ઉ ત 
વગમા”ં નહ  થતો હોય તો જ મળવા પા  થશ.ે 
(૬) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમદેવારોએ ઉ ત વગમા ંસમાવશે ન થતો હોવા ગે ુ ં
સામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે પ રિશ ટ-(ક) 
( જુરાતીમા)ંના ન નુામા ં માણપ  ર ુ  કરવા ુ ં રહશ.ે આ માણપ  તા.૦૧-૦૪-૧૬ થી ૩૧-૦૩-
૨૦૧૭ના સમયગાળાની આવકને યાને લઈ તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬થી અર  વીકારવાની  છે લી તાર ખ 
ધુીમા ંમળેવલે હો ુ ંજોઇએ. પ રણીત મ હલા ઉમદેવારોએ આ  ુ માણપ  તેમના માતા-િપતાની આવકના 

સદંભમા ંર ુ  કરવા ુ ંરહશ,ેજો આવા ઉમેદવારોએ તમેના પિતની આવકના સદંભમા ંઆ ુ ં માણપ  ર ુ 
કરલ હશે તો તમેની અર  રદ કરવામા ંઆવશ.ે અર  સાથ ેપ રિશ ટ (ક)ના બદલે એને ર-A ( ે મા)ં 
ર ુ  કરલ હશે તો પણ અર  રદ કરવામા ંઆવશ.ે કમક Annexure-A ભારત સરકાર હઠળની નોકર  માટ ુ ં
છે. જો ઉમેદવાર આ માણપ  (પ રિશ ટ (ક))અર  સાથે ર ુ  કરલ નહ  હોય  તો તઓેની અર  અમા ય 
ગણવામા ંઆવશે અને બન અનામત જ યા માટ પણ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ .        
(૭) સરકારની વતમાન જોગવાઈ જુબ અનામત ક ાના ઉમદેવારો બન અનામત વગના ઉમદેવારોની 
સાથે   િનયત ધોરણો (અથા  ્વય મયાદા, અ ભુવની લાયકાત, બન અનામત વગના ઉમેદવારો માટ 
અપનાવલે હોય તેના કરતા ંવ  ુિવ તૃ કરલ અ ય ે ) મા ં ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની ણુવ ા ના 
આધાર પસદંગી પામે તો બન અનામત જ યા ની સામે ગણ ી મા ંલવેાના ંથાય છે. 



(૮) ઉમદેવાર અર મા ં િત ગે  િવગત દશાવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફરફાર કરવાની િવનતંી મા ય 
રાખવામા ંઆવશ ેનહ . 
 

૮.    મા  સૈિનક:-   
(૧) મા  સૈિનક ઉમેદવારોએ અર  પ કમા ંિવગતો આપવાની રહશ.ે 
(૨) મા  સિૈનક ઉમદેવાર ડ ચા  કુની નકલ અર  પ ક સાથે અ કૂ મોકલવાની રહશ.ે 

 
૯.      શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:-  

 (ક) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અર  પ કમા ં િવગતો આપવાની રહશે. (ખ) શાર રક 
અશ તતા ૪૦% ક તથેી વ ુ ં હોય તવેા ઉમદેવારને જ શાર રક અશ તતાનો લાભ મળવા પા  રહશે. 
શાર રક અશ તતાનો લાભ મળેવવા ઇ છતા ઉમેદવાર (૧) ધ વ અથવા ઓછ  ટ (૨) વણની ખામી 
(૩) હલનચલન અશ તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક ની) કઇ શાર રક અશ તતા છે તે દશાવ ુ.ં 
(ગ) હરાતમા ંશાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારો માટ અનામત જ યા દશાવલે ન હોય, પરં  ુજ યા 
ની ફરજો ને અ ુ પ  કારની શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારોને પા  ગણેલ હોય તઓે ત ે

હરાત માટ અર  કર  શકશે. આવા સગંે મરમા ં ટછાટ મળશ.ે 
(ઘ) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવાર તનેા સમથનમા ંસામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ 
ના પ રપ  માકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી િનયત થયલે ન નુામા ંસરકાર  હો પટલના િુ ટ ડ ટ/ 
િસિવલ સ ન/ મે ડકલ બોડ ારા આપવામા ંઆવલે માણપ ની નકલ અર  સાથે અ કૂ મોકલવાની 
રહશે. જો માણપ ની નકલ સામેલ કરવામા ંનહ  આવેલ હોય તો તે પાછળથી વકારવામા ંઆવશે નહ  
શાર રક અશ તતા ઉમદેવાર તર કનો લાભ મળવા પા  થશ ેનહ . 
 

૧૦. મ હલા ઉમેદવાર 

 મ હલાઓની અનામત યાઓ માટ જો યો ય મ હલા ઉમદેવાર ઉપલ ધ નહ  થાય તો તનેી જ યા  ત ે
ક ાના (category) ુ ુષ ઉમેદવારોન ેફાળવી શકાશે. 

જો ઉમદેવારનો સમાવશે અનામત વગ, મા  સિૈનક, શાર રક અશ તતા, મ હલા ક િવધવા પૈક ના િવક પો પૈક  
એકથી વ  ુિવક પોમા ંથતો હોય તેવા ક સામા ંતેને લા  ુપડતા િવક પો પૈક  મા ંવ  ુલાભ મળવાપા  હશે ત ે
મળશ.ે 

૧૧.િવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર પ કમા ંત ેકોલમ સામ ે“હા” અવ ય લખ ુ ંઅ યથા “લા  ુપડ ુ ંનથી” એમ 
દશાવ ુ ં. 

(૨) િવધવા ઉમેદવાર જો નુ: લ ન કરલ હોય તો અર  પ કમા ંતે કોલમ સામે “હા” અ કૂ લખ ુ ંઅ યથા “લા  ુ
પડ ુ ંનથી” એમ દશાવ ુ ં. 

(૩) િવધવા ઉમદેવાર નુ: લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય તો અર  
સાથે નુ: લ ન કરલ નથી તવેી એ ફડિવટ ર ુ  કરવાની રહશ.ે 

(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની વતમાન જોગવાઈ જુબ તઓેએ મેળવેલ ણુમા ંપાચં ટકા ણુ ઉમેરવામા ં
આવશે. 

(પ) કોઇ મ હલા ઉમેદવાર હરાત માટ અર   કર તે સમયે ‘’િવધવા‘’  ન હોય, પરં  ુઅર  કયા બાદ અથવા 
હરાત િસ ધ થયાની છે લી તાર ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી યાના કોઇપણ તબ ે “િવધવા” બન ે

અને તે ગે જ ર  દ તાવે  રૂાવાઓ ર ુ  કર તો તેની ર ુઆત મ યા તાર ખ પછ ના ભરતી યાના  પણ 
તબકકા બાક  હોય ત ે તબકકાથી જ તવેા મ હલા ઉમદેવારોન‘ે’ િવધવા મ હલા ઉમદેવાર ‘’ તર કના લાભ 
આપવામા ંઆવશ.ે  

૧૨. ના વાધંા માણપ :- 
(૧) જુરાત સરકારના સરકાર /અધસરકાર /સરકાર હ તકના કોપ રશન/કપંનીઓમા ંસવેા બ વતા અિધકાર ઓ 
/ કમચાર ઓ આયોગની હરાતના સદંભમા ં બારોબાર અર  કર  શકશે અને તનેી ણ ઉમદેવાર પોતાના 
િવભાગ/ ખાતા/ કચેર ને અર  કયાની તાર ખથી દન-૭મા ં અ કૂ કરવાની રહશે. જો ઉમેદવારના િનયો તા 
તરફથી અર  મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ ૩૦ દવસમા ંઅર  કરવાની પરવાનગી નહ  આપવાની ણ 
કરવામા ંઆવશે તો તઓેની અર  નામં ુર કર  ઉમદેવાર  રદ કરવામા ંઆવશ.ે 



(૨)    ક  સરકારની અથવા અ ય કોઇ પણ રા ય સરકારની નોકર મા ંહોય તેવા ઉમેદવાર ખાતા મારફત અર  
મોકલવાની રહશે અથવા આ અર  સાથ ેિનમ કૂ અિધકાર ુ ંના વાધંા માણપ ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 
(૩)    બ  લુાકાત સમય ેઉમદેવાર સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવલે ના વાધંા માણપ  ર ુ  કરવા ુ ં
રહશે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

જુરાત હર સવેા આયોગ ક અ ય હર સેવા આયોગ અથવા અ ય સરકાર  /અધ સરકાર  /સરકાર 
હ તકની સં થાઓ ારા ઉમેદવાર ારય પણ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય તો તેની િવગત અર પ કમા ંઆપવાની 
રહશે. જો ઉમદેવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા  ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર  રદ થવાને પા  બનશ.ે 
૧૪. ફર જયાત િન િૃ , ુખસદ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમદેવારન ેસરકાર  સેવા/ સરકાર હ તકની કંપની ક બોડ કોપ રશનમાથંી ારય પણ ફર જયાત 
િન િૃ , ુખસદ ક બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અર પ કમા ંતનેી િવગત આપવાની રહશ.ે 
૧૫. અગ યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જ યાની િનમ કૂ માટ સીધી ભરતીથી પસદંગીની પ યા અ સુરવાની થાય છે.  માટ The Gujarat 
Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અ સુાર ઉમેદવારોની પસદંગી ાથિમક 
કસોટ  અને બ  લુાકાત યો ને કરવામા ંઆવશે. ાથિમક કસોટ ના ણુ મા સુાર જ ર  અર ઓની ચકાસણી 
કર  ઉમદેવારોની બ  લુાકાત માટની પા તા ન  કરાશે. આ કસોટ ુ ંમા યમ આયોગ અ યથા ન  કરશ ે
નહ  તો જુરાતી રહશે. ાથિમક કસોટ  સામા યત: અમદાવાદ/ગાધંીનગર ખાતે લવેામા ંઆવશ,ે         અને ઉમદેવારોએ 
વ ખચ ઉપ થત રહવા ુ ંરહશ.ે  
(૨) ાથિમક કસોટ મા ંમેળવેલ ણુ આખર  પસદંગી માટ ગણવામા ંઆવશે. બ  લુાકાત માટ બોલાવવાના 
થતા ઉમેદવારોમા,ં જો કોઇ ઉમદેવારોના ાથિમક કસોટ મા ં૧૦% ક તેથી ઓછા ણુ હશે તો તમેને બ  લુાકાત 
માટ પા તા ન  કરવા અર  ચકાસણીને પા  ઉમદેવારોની યાદ  માટ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહ . 
(૩) ાથિમક કસોટ મા ંસામા ય અ યાસના ૧૦૦ ણુમાટ ૧૦૦ ો રહશે અને સબિંધત િવષયના ૨૦૦ ણુ માટ 
૨૦૦ ો રહશે. 
(૪ ) ઉમદેવારોની આખર  પસદંગી ૫૦ ટકા ણુભાર ાથિમક કસોટ ના ૩૦૦ ણુમાથી મળેવલે ણુઅને ૫૦ ટકા 

ણુભાર ુબ ુ લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાથંી મળેવેલ ણુના આધાર કરવામા ંઆવશ.ે એટલે ક ાથિમક કસોટ મા ં
૩૦૦ ણુમાથંી મેળવેલ ણુને ૫૦ ટકા ણુભાર અને ુબ ુ લુાકાતમા ં૧૦૦ ણુમાથંી મળેવલે ણુને ૫૦ ટકા 

ણુભાર ગણી ુલ ૧૦૦ ણુમાથંી ણુ આપવામા ંઆવશે. 
ન ધ :-અસાધારણ સજંોગો તથા અપવાદ પ ક સામા ંસીધી ભરતી માટની મા  ુબ ુ લુાકાતના આધાર પસદંગી 

યા અપનાવવાનો િનણય લેવાનો આયોગને અિધકાર રહ છે. 
પ ટ કરણ :-જો ઉમેદવાર ાથિમક કસોટ મા ં૩૦૦ ણુમાથંી ૧૫૦ ણુ મળેવેલ હશે અને ુબ ુ લુાકાતમા ં૧૦૦ 
ણુમાથંી ૬૦ ણુ મેળવશે તો લે ખત ાથિમક કસોટ ના ૫૦ ટકા ણુભાર જુબ ૨૫ ણુ અને ુબ ુ લુાકાતના 

૫૦ ટકા ણુભાર જુબ ૩૦ ણુ એમ ુલ ૫૫ ણુ થશ.ે ાથિમક કસોટ /અને બ  લુાકાતના ુલ ૧૦૦ 
ણુમાથંી પસદંગી માટ ુ ંલાયક  ધોરણ બન અનામત વગ અને અનામત વગના ઉમેદવારો માટ નીચે જુબ 

રાખવામા ંઆવે છે. 
મ વગ (Category) વગ- ૧ અને ૨ 

 ુ ુષ 
વગ- ૧ અને ૨ 

મ હલા 
૧ બનઅનામત  (સામા ય) વગ  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. વગ ૩૫ ૩૧ 
૩ અ .ુ િત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અ .ુ જન િત  ૩૫ ૩૧ 

 
(૫) અપવાદ પ ક સામા ંઅસાધારણ સજંોગોમા ંપરંપરાગત ર તે મા  બ  લુાકાતને આધાર જ પસદંગી ગ ે
આયોગ ારા િનણય લવેામા ંઆવશે. મા પસદંગી ુ ંલાયક  ધોરણ મા  બ  લુાકાતના ણુને આધાર ઉપર 
જણા યા જુબ ુ ંરહશ.ે 

(૬) ાથિમક કસોટ મા ંઉમેદવારને O.M.R. Sheet મા ંજવાબ આપવા માટ A, B, C, D અને E એમ પાચં િવક પ 
આપવામા ંઆવશ,ે પાચંમો િવક પ E ‘Not attended’ તર કનો રહશે. જો ઉમદેવાર તમામ િવક પો ખાલી રા યા હોય 
(encode કયા ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો યેક િનિ ત ણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામા ં
આવશે. અને જો પાચંમો િવક પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરલ હોય તો “ ૂ ય”  ણુ કાપવાના રહશે. અથાત 
મા  E  ‘Not attended’  િવક પ જ encode કય  હશે તો તે  માટ કોઇ નગેેટ વ ણુ કાપવામા ંઆવશે નહ .  
(૭) બ  લુાકાતમા ંઆયોગની ચુનાઓ /ધોરણો જુબ હરાતમા ંદશાવલે કટગર  વાઈઝ જ યાની સં યાન ે યાન ે
લઈ નીચ ે જુબ અ સુરવા ુ ંરહશે.   
ુલ  જ યાઓ ુલ જ યાઓ પૈક  બ  લુાકાત માટ બોલાવવામા ંઆવનાર ઉમદેવારોની  સં યા 

 ૦૧                                                                                             ૦૬ 



 ૦૨              ૦૮ 
 ૦૩              ૧૦ 
૦૪ ક તેથી વ  ુ                                                   ુલ જ યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮) ાથિમક કસોટ મા ંમળેવેલ ણુ આખર  પસદંગી માટ ગણવામા ંઆવશે. તેમજ ઉપ ુ ત કોલમમા ંદશાવલે 
સં યા માણે બ  લુાકાત માટ બોલાવવાના થતા ઉમદેવારોમા,ં જો કોઇ ઉમદેવારના ાથિમક કસોટ ના ૧૦ ટકા  
ક તેથી ઓછા ણુ હશેતો બ   લુાકાતન ેપા  ગણવામા ંઆવશ ેનહ . 
(૯) હરાતમા ંઠરાવેલ લ તુમ લાયકાત તમેજ અ ભુવ કરતા ંવ  ુશૈ ણક લાયકાત અને/અથવા વ  ુઅ ભુવ 
અને/અથવા લાયકાતમા ં ચી ટકાવાર ને આધાર બ  લુાકાત માટ આયોગ ઉમેદવારોની સં યા મયા દત કર  
શકશ.ે 
(૧૦) સીધી ભરતી માટ બ  લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાથંી પસદંગી માટ ુ ંલ તુમ ધોરણ વગ-૨ની જ યાઓ માટ 
બન અનામત વગના ઉમદેવારો માટ ૫૦ ણુ અને અનામત વગના ઉમદેવારો માટ ૩૫ ણુ રાખવામા ંઆવે છે. 
ઇ ટર  ુકિમટ  ારા બ  લુાકાતમા ંઉમદેવારના એકંદર દખાવ (Overall Performance) ને યાને લેવામા ંઆવશ ે
અને ઇ ટર  ુકિમટ  ઇ ટર  ુદર યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને યાનમા ં રાખી ચચા િવચારણા કયા 
બાદ સવા મુતે ણુ આપશે. 
(૧૧) મા  સિૈનકો તથા શાર રક અશ ત ઉમેદવારોની જ યાઓ અનામત હોય યાર સબિંધત કટગર ના મા  
સૈિનક તથા શાર રક અશ ત ઉમેદવારો પકૈ   ઉમેદવારો આ માણનેા લ તુમ ણુ મળેવતા હશ ેતમેને સબિંધત 
કટગર ની અનામત જ યા સામ ેગણવામા ંઆવશે. જો હરાતમા ંજણા યા માણનેી આ કટગર ઓ માટ રાખવામા ં
આવલે અનામત જ યાઓ માટ આ લ તુમ ણુ મેળવતા ઉમેદવારો ા ત ન થાય ક રુતી સં યામા ં ા ત ન 
થાય તો સબિંધત કટગર ના લ તુમ ણુના ૧૦ % ધોરણ હળ  ુકર ને પસદંગી કરવામા ંઆવશ.ે 
(૧૨) મ હલા ઉમેદવારો માટ લ તુમ ણુના ૧૦ ટકા ુ ંધોરણ હળ  ુકર ને પસદંગી પ િત અ સુરવાની રહશ ે
અને બ  લુાકાત બાદ  તે કટગર ના મ હલા ઉમેદવારો માટની અનામત સં યા ટલા મ હલા ઉમેદવારોથી 
વ  ુ ઉમેદવારો ઉપલ ધ થાય તો ભલામણ યાદ મા ં મ હલા ઉમદેવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાક ના મ હલા 
ઉમેદવારોની િત ાયાદ મા ંપસદંગી ગણવામા ંઆવશે આ જોગવાઇ જુબ લ તુમ લાયક  ધોરણ આ જુબ રહશે. 
બન અનામત વગના મ હલા ઉમદેવારો માટ ૪૫ ણુ તમેજ અનામત વગના મ હલા ઉમદેવારો માટ ૩૧ ણુ 
રાખવામા ંઆવશ.ે   
૧૬. બ  લુાકાત:-  
(૧) બ  લુાકાત આયોગની કચરે  ખાતે જ લવેામા ંઆવશ.ે ઉમેદવાર પોતાના ખચ ઉપ થત થવા ુ ંરહશ.ે 
(૨) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િતના ઉમદેવારો તથા બરેોજગાર ઉમદેવારો ક ઓના માતા-િપતાની 
વાિષક આવક આવકવેરાને પા  ન હોય તઓેને તમેના રહઠાણના થળેથી બ  લુાકાત માટ આવવા તથા 
જવામાટ જુરાત એસ.ટ . િનગમ ારા િનયત થયેલ ટ કટના દર માણે બસ ભા ુ  ંમળવાપા  થશે. આ માટ 
ઉમેદવાર બ  લુાકાતના દવસે િનયત ફોમ ભરવા  ુરહશે અને તનેી સાથે અસલ ટ કટ ર ુ  કરવાની રહશે. 
(૩)  બ  લુાકાતના દવસે બ  લુાકાતના પ મા ંદશાવવામા ંઆવેલ અસલ માણપ ો ર ુ  કરવાના રહશ.ે 
જો ઉમદેવાર અસલ માણપ  ર ુ  કરશે નહ  તો તેઓ બ  લુાકાત માટ પા  બનશે નહ  તેની ખાસ ન ધલેવી. 
૧૭.નીચે દશા યા જુબની અર ઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદ  મા  દ ટાતં વ પે છે  સં ણૂ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન સુ ા જુબ અર  કરલ ન હોય 
(૨) અર મા ંદશાવેલ િવગતો અ રૂ  ક અસગંત હોય. 
(૩) અર મા ંઉમદેવાર સહ  અપલોડ કરલ ન હોય. 
(૪) અર  ફ સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવલે હોય. 
(૫) અર મા ંપાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ અપલોડ કરલ ન હોય. 
(૬) અર  સાથે રૂ રૂ  ફ  ભરલ ન હોય. 
(૭) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સા.શૈ.પ.વગ તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવાર અર પ ક 
સાથે સ મ અિધકાર  ારા અપાયલે માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
(૮) મા  સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા  કુની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાતના સદંભમા ંમાકશીટ/પદવી માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
(૧૦) જ મ તાર ખ માટ એસ.એસ.સી.ઇ. માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમદેવાર અર પ કમા ંઅ ભુવ દશાવેલ હોય ( ના આધાર પા તા ન  કરવાની થતી હોય) પરં  ુતનેા 
સમથનમા ં માણપ  ર ુ  કરલ ન હોય અથવા તો ર ુ  કરલ માણપ મા ંતઓેનો અ ભુવનો સમયગાળો, ળુ 
પગાર, ુલ પગાર અને અ ભુવનો કાર દશાવલે ન હોય તથા સં થાના લેટર પેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓન લાઈન હરાતની અર  કરવાની ર ત માકં: ૧૫ નીચે ચુવેલ  (ઉમેદવારોને સબિંધત) માણપ ો 
/અને ના આધાર પા તા ન  કરવાની થતી હોય તેવા લા  ુપડતા આધાર રુાવાની માણત કરલ નકલો 
આયોગને મોકલવામા આવેલ અર પ ક સાથે જોડલ નહ  હોય તેવા ઉમેદવારોની અર  અ રુ  ગણીને રદ 
ગણવામા આવશે. 
૧૮.િનમ કૂ:-  
(૧) ઉપરની હરાત સબંધંમા ં િનમ કૂ માટ પસદં થયલેા ઉમદેવારની સરકાર ીના સબંિંધત િવભાગન ેઆયોગ 
ારા ભલામણ કરવામા ં આવશે. ઉમેદવારોએ આખર  િનમ કૂપ  મેળવતા ં પહલા ં કો ટુર ગનેી સીસીસી 



અથવા તનેી સમક  રા ય સરકાર વખતો વખત ન  કર તવેી લાયકાત મળેવી લવેાની રહશે.આ કારની 
લાયકાત નહ  ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમ કૂને પા  બનશે નહ . 
(૨) િનમ કૂ ગનેી સઘળ  કાયવાહ  સરકાર ી ારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ ગેનો કોઇપણ પ યવહાર 
આયોગ યાને લશે ેનહ . 
(૩) ઉમેદવાર તનેી શૈ ણક લાયકાત /અ ભુવ/ મર વગરેના સમથનમા ંર ુ  કરલ માણપ ો કોઇ પણ તબ ે 
અયો ય મા મુ પડશે તો તેની ઉમદેવાર  રદ થશે તમેજ ભલામણ બાદની િનમ કૂ પણ રદ થવાને પા  રહશે અન ે
આવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદાર  ધારા હઠળની કાયવાહ ને પા  થશ,ે થી ઉમદેવારન ેસલાહ આપવામા ંઆવે છે 
ક, તેમણે ર ુ  કરલા માણપ ો બુ જ ચોકસાઈથી ણુ ર ત ેખરાઈ કયા બાદ જ આયોગમા ંર ુ  કરવા. 
૧૯. ગેરવત ૂકં ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ધ પગલા ં
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે ક તઓેએ અર પ કમા ંકોઇ પણ કારની ખોટ  મા હતી 
દશાવવી નહ , તેમજ આવ યક મા હતી પાવવી નહ , ઉપરાતં તેઓએ ર ુ  કરલ અસલ દ તાવેજો ક તનેી 
મા ણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ં ધુારો અથવા ફરફાર અથવા બી  કોઇપણ ચેડા ંકરવા નહ  અથવા તેઓએ 

આવા ચેડા ંકરલ/બનાવટ  દ તાવજેો ર ુ  કરવા નહ , જો એક જ બાબતના બે ક તથેી વ  ુદ તાવજેોમા ંઅથવા 
તેની મા ણત નકલમા ંકોઇપણ કારની અચોકસાઇ અથવા િવસગંતતા જણાય તો તે િવસગંતતાઓ બાબતની 
પ ટતા ર ુ  કરવી. જો કોઇ ઉમદેવાર  આયોગ ારા દોિષત હર થયેલ હોય અથવા થાય તો,                                                                                                              

(૧) તેઓની ઉમેદવાર  ગે કોઇપણ ર તે યો યતા ા ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પર ા આપવી,  
(૩) કોઇ અ ય ય ત ારા છળ કપટથી કામ ણૂ કરા  ુહોય, 
(૪) બનાવટ  દ તાવજે ર ુ  કયા હોય,  
(પ) અગ યની બાબત પાવવા અથવા દોષ કુત અથવા ખોટા િનવદેનો કરલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવાર  ગે કોઇપણ અિનયિમત ક અ ુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટ  સમયે કોઇ અ ુચત સાધનોનો ઉપયોગ કય  હોય, 
(૮) ઉ રવહ મા ંઅ લીલ ભાષા ક અિશ ટ બાબતો સ હતની અસગંતબાબતો ર ુ  કરલ હોય, 
(૯) પર ા ખડંમા ંકોઇપણ ર તની ગેર વત કૂ આચરવી, વી ક અ ય ઉમદેવારની જવાબવહ ની નકલ કરવી, 

ુ તક, ગાઇડ, કાપલી તવેા કોઇપણ છાપલે ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાત ચત ારા ક કોઇ 
સાકંિતક ર ત ેનકલ કરવા ક અ ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગરેર તીઓ પૈક  કોઇપણ ગેરર તી આચરવા માટ, 
(૧૦) આયોગ ારા પર ાની કામગીર  ગે િન કુત થયેલા કમચાર ઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ કારની 
શાર રક ઇ  પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉ લેખાયલે દરક અથવા કોઇપણ ૃ ય કરવા ક કરાવવા તેણે ક સીધી અથવા  
આડકતર  ર તે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમદેવાર નીચ ેદશાવલે િશ ા ઉપરાતં આપોઆપ ય ન કય  હોય, 
ફોજદાર  કાયવાહ ને પા  બનશે. 

(ક)  આયોગ ારા ત ેપસદંગીના ઉમદેવાર તર ક ગરેલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા 
(ખ)  તનેે આયોગ લ ેતેવી કોઇપણ પર ા ક કોઇપણ બ  લુાકાત માટ કાયમી ક કુરર દુત માટ 

(૧) આયોગ ારા લવેાનાર કોઇપણ પર ા ક પસદંગી માટ, અન ે
(ર) રાજય સરકાર હઠળની કોઇપણ નોકર માથંી સરકાર ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અન ે

(ગ) જો સરકાર  સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તનેા િવ ધ સ ુચત િનયમો અ સુાર િશ તભગંના પગલા ં
લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત િવગતોમા ંિન દ ટ કરલ િશ ા કરતા પહલા આયોગ/ સરકાર ારા ઉમેદવારને /કમચાર ન ે
(૧) આરોપનામામા ંતમેની સામનેા પ ટ આરોપો અથવા કસના કાર બાબત,ે 
(ર) લેખીતમા ંિશ ા ગે બચાવના ુ-ં હક કત ર ુ  કરવા અન ે
(૩) િશ ા ગે િનયત સમય મયાદામા ં બ  ર ુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશ.ે 

 
 

(આશા શાહ) 
સં ુ ત સ ચવ, 

                                                                                                                                                        જુરાત હર સેવા આયોગ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Online અર  કરવાની તથા અર  ફ  ભરવાની ર ત:- 
 

આ  હરાતના સદંભમા ંઆયોગ ારા ઓન લાઈન જ અર  વીકારવામા ંઆવશ.ે ઉમદેવાર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭,૧૩.૦૦ કલાક 
થી તા:૦૨/૦૩/૨૦૧૭,૧૩.૦૦ કલાક  ધુીમા ંhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અર  પ ક ભર  શકશે. ઉમદેવાર અર  
કરવા માટ નીચ ે જુબના Steps (૧) થી (૧૬) અ સુરવાના રહશ.ે Confirmation Number મ યા પછ  જ અર  મા ય 
ગણાશે. 
 
(૧) સૌ થમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જ ુ.ં 
(૨) Apply On line Click કર ુ.ં આ માણ ેclick કરવાથી (1) More Details તથા (2)  Apply Now  બટન દખાશ.ે 

 સૌ થમMore Details  પર Click કર ન ે હરાતની બધી જ િવગતોનો અ યાસ ઉમેદવારોએ કરવો.અન ે
યારબાદ Apply Now બટન લક કર ુ.ં 

(૩)       Deputy Director Class-I ઉપર click કરવાથી જ યાની િવગતો મળશ.ે 
(૪)       તનેી નીચ ે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દખાશ.ે Application Format મા ં સૌ 

થમ“Personal Details” ઉમેદવાર ભરવી. (અહ  લાલ દરડ  (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર જયાત ભરવાની 
રહશે. “Personal Details” મા ં યા ંMobile Number અને email ID માં યા છે, તેની િવગત લખવી થી જ ર જણાય ે
આયોગ ઉમદેવારન ેમા હતગાર કર  શક. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ Educational Details  પર click કર ુ ંઅન ેપોતાની 
શૈ ણક િવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કર  Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click”  કર ુ ંઅન ેExperience Details ભરવી. વ  ુExperience ઉમેરવા માગતા હોવ તો 

Add. More Exp.પર “click” કર  Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click”  કર  યા ંમા હતી ભરવી.  વધારાનો અ ભુવ ojas moduleમા ંસમાિવ ટ ન 

થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણા યા જુબના અ ભુવના કોઠા માણે આપે વધારાના અ ભુવની િવગત 
ઉમેર ન ેમોકલવી. 

(૯) તનેી નીચ ે“Self-declaration”  મા ંYes / No  પર click કર ુ.ં 
(૧૦) હવ ેsave  પર “click”  કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહ  ઉમેદવારનો Application Number generate થશ.ે  

ઉમેદવાર સાચવીન ેરાખવાનો રહશ ેઅન ેહવ ેપછ  આ હરાતના સદંભમા ંઆયોગ સાથનેા કોઈ પણ પ  યવહારમા ં
ત ેદશાવવાનો રહશે.  

(૧૧) જો આપની અર  પ કમા ંકોઇ ધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇન ેકર  શકાશ,ે આ િુવધા 
અર  Confirm  કરતા ંપહલા ઉપલ ધ છે. એક વખત અર  Confirm થઇ ગયા પછ /બાદ આ િુવધા ઉપલ ધ 
રહશ ેનહ . 

(૧૨) હવ ેપજેના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click કરો. અહ  તમારો application number type કરો અન ેતમાર  
Birth date type કરો. યાર બાદ ok પર click  કરો. અહ , photo અને signature upload કરવાના છે. (ફોટા ુ ંમાપ ૫ 
સે.મી. ચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અન ેsignature ુ ંમાપ ૨.૫સે.મી. ચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) 
(photo અન ે signature upload કરવા સૌ થમ તમારો photo અને signature jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝથી 
વધાર નહ  તે ર ત ેComputerમા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose Fileના નમાથંી  
ફાઇલમા ં.jpg Formatમા ંતમારો photo store થયલે છે તે ફાઇલન ે યાથંી Select કરો અન ે“Open”  Buttonન ે click 
કરો .હવ ે“Browse”  Button ની બા ુમા ં“Upload “  Button પર Click કરો હવે બા ુમા ંતમારો photo દખાશ.ે હવ ેઆ 
જ ર ત ેsignature  પણ upload  કરવાની રહશે.  

(૧૩) હવ ેપજેના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application”  પર click કરો અન ે“Application number” તથા Birth Date 
Type  કયા બાદ Ok પર click કરવાથી બ ે (૨) બટન૧: Application preview ૨: confirm application દખાશ.ે 
ઉમેદવાર “Application preview” પર click કર  પોતાની અર  જોઈ લવેી. અર મા ં ધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 
Application ઉપર click કર ન ે ધુારો કર  લેવો. અર  confirm કયા પહલા કોઇપણ કારનો ધુારો અર મા ંકર  
શકાશ.ે પરં  ુઅર  confirm થઇ ગયા બાદ અર મા ંકોઇપણ ધુારો થઇ શકશ ેનહ . જો અર  ધુારવાની જ ર ન 
જણાય તો જ confirm application પર click  કર ુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અર નો 
આયોગમા ં online વીકાર થઈ જશે. અહ  “ confirmation number” generate થશે  હવ ેપછ ની બધી જ કાયવાહ  
માટ જ ર  હોઈ, ઉમદેવાર સાચવવાનો રહશે. Confirmation number િસવાય કોઇપણ પ  યવહાર કર  શકાશ ેનહ . 
Confirm થયલે અર પ કની િ ટ અ કૂ કાઢ  રાખવી. 

(૧૪) સામા ય કટગર ના ઉમેદવાર ભરવાની અર  ફ  નીચનેા બે િવક પ પકૈ  કોઇપણથી ભર  શક છે.  
૧. પો ટ ઓ ફસમાં:-સામા ય કટગર ના ઉમેદવાર ભરવાની થતી ફ  સદંભ “Print Challan” ઉપર કલીક કર ન ેિ ટડ 
ચલણની નકલ કાઢવાની રહશે. આ િ ટડ ચલણની નકલ લઇને ન કની કો ટુરની િુવધા ધરાવતી પો ટ 



ઓ ફસમા ં  . ૧૦૦/- આયોગની ફ  + પૉ ટલ સિવસ ચા  તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ થી તા:૦૨/૦૩/૨૦૧૭ પો ટ 
ઓ ફસના કામકાજના સમય દર યાન ભરવાની રહશે અન ેફ  ભયા ગે ુ ંચલણ મળેવવા ુ ંરહશ.ે  
 
૨. ઓનલાઇન ફ  :-જમા કરાવવા માટ “Print Challan” ઉપર કલીક કર ુ.ં અને િવગતો ભરવી અને યા ં“Online 
Payment of fee” ઉપર કલીક કર ુ ં . યારબાદ આપલે િવક પોમા ં“Net Banking of fee” અથવા “Other Payment 
Mode” ના િવક પોમાથંી યો ય િવક પ પસદં કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ  જમા થયા બાદ આપને આપની 
ફ  જમા થઇ ગઇ છે તે ુ ંScreen પર લખાયે ુ ંઆવશ.ે અને e-receipt મળશે ની Print કાઢ  લવેી. જો યામા ંકોઇ 
ખામી હશ ેતો Screen પર આપની ફ  ભરાયલે નથી તમે જોવા મળશે. 

આ ચલણ /e-receip તથા confirm થયલે અર પ ક ઉમેદવાર પોતાની પાસ ેસાચવીને રાખવાના રહશ ે
અને આયોગ ારા મગંાવવામા ંઆવ,ે યાર જ અર પ ક બીડાણો સ હત તથા ફ  ભરલા ચલણની નકલ સાથ ે
આર.પી.એ.ડ ./ પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશે અથવા આયોગની કચરે મા ં બ મા ંઆપી જવાના રહશે. 

 (૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયલે અર પ ક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવા ુ ંરહશે અને યાર આયોગ ારા મગંાવવામા ં
આવ,ે યાર જ અર પ ક બીડાણો સ હત આર.પી.એ.ડ ./ પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશ ેઅથવા આયોગની કચેર મા ં
બ મા ંઆપી જવાના રહશે. 

 
અર પ ક અને જ ર  માણપ ો મોકલવા ગેની તકદાર  :- 
 

ઓનલાઇન હરાત માટ confirm થયલે અર પ ક તથા નીચ ે ચૂવલે સબંિંધત માણપ ો અને લા  ુ પડતા 
આધાર રુાવાની મા ણત કરલ નકલો મા સુાર અ કુ જોડ ને હરાતમા ં દશાવેલ િવગત જુબ સં ણુ 
અર પ ક આયોગ ારા મગંાવવામા ંઆવ,ે યાર જ અર પ ક બીડાણો સ હત િનધાર ત તાર ખની સમય મયાદામા ં
આયોગમા ંગાધંીનગર ખાત ેજમા કરાવવાના રહશે. 
 

(૧) ઉમેદવાર ઓનલાઇન ક ફમ થયેલ અર પ ક (બારકોડ વા ં )ની પ ટ અને વ છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની રહશે. મા ં
ફોટો ાફ, સહ  સ હત િવગતો વચંાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટો ાફ પ ટ ના હોય તો પાસપોટ સાઇજનો ફોટો ાફ અર પ ક પર 
લગાવવાનો રહશે. સહ  પ ટ ના હોય તો ફર થી અર પ કમા ં સહ  કરવાની રહશે. 
(૨) જ મ તાર ખના રુાવા માટ એસ.એસ.સી.ઇ. ુ ં માણપ  (જ મ તાર ખનો દાખલો ક શાળા છોડ ા ુ ં માણપ  મા ય 
ગણાશે નહ )   
(૩) િત ુ ં માણપ  (અ .ુ િત, અ .ુજન િતઅને સા. અને શૈ.પ. વગના ઉમેદવારો માટ) 
(૪) સામા ક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હરાતમાં દશા યા જુબ િનયત સમયગાળા ુ ં જુરાતી ન નુા 
જુબ ુ ં પ રિશ ટ-ક અર પ કમા ં દશાવેલ નબંર અને તાર ખ ુ ં જ) ર ુ  કરવા ુ ં રહશે. પ રિશ ટ-કના િવ પે અ ય કોઇ 
માણપ  મા ય રાખવામાં આવશે ન હ. ે મા ંAnnexure-A (  ક  સરકારની ભરતી ક સં થાઓ માટ છે) તે મા ય 

રાખવામા ંઆવશે નહ . પ રણત મ હલા ઉમેદવારોએ આ ુ ં માણપ  તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભમાં ર ુ  ંકરવા ુ ં
રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભમાં ર ુ  ંકરલ હશે તો તે મા ય રાખવામા ંઆવશે ન હ. 
(૫) શાર રક અશ ત ઉમેદવારોના ક સામા ં સા.વ.િવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પ રપ  જુબ ુ ં િનયત ન નુામા ં સરકાર  
હો પીટલના િુ ટ ડ ટ / િસિવલ સ ન / મે ડકલ બોડ ારા આપેલ માણપ  
(૬) મા  સૈિનક ઉમેદવારોના ક સામા ં ડ ચા  કુની નકલ  
(૭) પ રણત મ હલાઓના ક સામાં લ ન ન ધણી ુ ં માણપ  / અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો તે ગેના હરનામાની 
નકલ  
(૮) િવધવા મ હલા ઉમેદવારોના ક સામા ં નુ: લ ન ન કયા ગેના સોગંદનામાની નકલ  
(૯) નાતક ( બધા ંજ વષ / સેમે ટરના ણુપ ક) 
(૧૦) નાતક પદવી માણપ   
(૧૧) અ ુ નાતક ( બધાં જ વષ / સેમે ટરના ણુપ ક) 
(૧૨) અ ુ નાતક પદવી માણપ  ( જો હરાતની જોગવાઇ જુબ જ ર  હોય તો) 
(૧૩) િવદશની િુનવિસટ માથંી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની મા યતા ગેના રુાવાની નકલ  
(૧૪) હરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ  દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર 
સમક તા થાિપત કરતા આદશો / અિધ ૃતતાની િવગતો / માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. 
(૧૫) સરકાર  કમચાર ના સબધંમા ં“ના-વાધંા માણપ ” 
(૧૬) અ ભુવના માણપ ો ( હરાત જુબ જ ર  હોય તો મા સુાર મેળવેલ અ ભુવ, લા  ુપડતા સવંગના કાયકાળની 
શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ / કામના કાર દશાવવાના રહશે.) 
(૧૭) સશંોધનપ ો (જો હરાતની જોગવાઇ જુબ જ ર  હોય તો) 
(૧૮) બન અનામત ઉમેદવારોએ ભરલ ફ ની ઝેરો  નકલ  
(૧૯) હરાતની જોગવાઇ અ સુધંાનમા ંલા  ુપડતા અ ય આધાર રુાવા / માણપ ો    
 

અર પ ક બડાણો સાથે  િનધાર ત તાર ખની સમય મયાદામાં આયોગમાં જમા કરાવવામાં આવેલ નહ  હોય તેમજ 
ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ માણપ  ક આધાર રુાવા જોડવામા ંઆવેલ નહ  હોય તો ઉમેદવાર  સીધે સીધી ઉમેદવાર  રદ 



કરવામાં આવશે.આ કારની બાબત આપના કસમા ંન બન ેતે માટ અર , આયોગમા ંર ુ  કરતા ંપહલા ંઆ ગ ે રૂતી કાળ  
રાખી, ચકાસણી કર ને જ, ત ેઅર  મોકલવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
ખાસ અગ યની ચુના:- સં ણુ અર પ ક િનધાર ત તાર ખની સમય મયાદામા આયોગમા ંજમા થઇ ગયા બાદ નહ  જોડલ 

ટુતા માણપ  મોકલવામા ંઆવશે ક તે વકારવા બાબતે કોઇપણ ર ુઆત ક પ  યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ 
ારા િવચારણામા લેવાશે નહ . 

 
(૧૬)  દરક હરાત માટ ઉમેદવાર એક જ અર  કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર એકથી વ  ુઅર  કરલ 

હશ,ે તો છે લી ક ફમ થયલે અર , તેની સાથ ે િનયત ફ  ભરલ હશ,ે તો તે મા ય ગણાશ ેઅને અગાઉની અર  ર  
ગણવામા ંઆવશ.ે અગાઉની અર  સાથે ભરલ ફ  છે લી ક ફમ થયલે અર  સામે ગણવામા ંઆવશે નહ . જો ઉમેદવાર 
છે લી ક ફમ થયલે અર  સાથે િનયત ફ  ભરલ નહ  હોય, તો આવા ઉમદેવારની િનયત ફ  સાથનેી ક ફમ થયલેી છે લી 
અર  મા ય ગણવામા ંઆવશ.ે જો ઉમેદવાર એકથી વ  ુઅર  સાથે ફ  ભરલ હશ,ે તો ત ેર ફડં કરવામા ંઆવશે નહ . 

અર  ફ  : 
(૧) સામા ય કટગર ના ઉમેદવાર પો ટ ઓફ સમા ં .૧૦૦/-આયોગની ફ  + પૉ ટલ સિવસ ચા  ભરવાનો રહશે. અન ેફ  ભયા 

ગે ુ ંચલણ મળેવવા ુ ંરહશ.ે 
(૨) ળૂ જુરાતના અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ અર  ફ  ભરવાની રહતી નથી. પરં  ુ જુરાત િસવાયના અ ય રાજયના 

અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ ઉમદેવાર  ન ધાવવી હોય તો, બન અનામત વગના ઉમેદવાર તર ક જ  અર  કરવાની 
રહશ ેઅન ે બન અનામત વગ માટ િનયત થયલે અર  ફ  + પો ટલ સિવસ ચા  ભરવાનો રહશે.  

(૩) ફ  ભયા વગરની અર  રદ થવાન ેપા  છે. ફ  ભરલ નહ  હોય / બ  લુાકાત પર ામા ંબેસવા દવામા ંઆવશ ેનહ . 
આ ફ  ફ ત પો ટ ઓ ફસ ારા જ વીકારવામા ંઆવશ,ે રોકડમા,ં ડ મા ડ ા ટથી, ઇ ડયન પો ટલ ઓડર ક પે ઓડરના 
વ પમા ંઆ ફ  વીકારવામા ંઆવશ ે નહ . ની ઉમદેવારોએ ખાસ ન ધ લવેી. 

 
ઉમેદવારોન ેખાસ જણાવવા ુ ંક, અર  પ ક તથા માણપ ોની ચકાસણી દર યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જ યાના ભરતી િનયમો, 
તથા હરાતની જોગવાઇઓ જુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તમે મા મૂ પડશ ેતો તમેની ઉમેદવાર  કોઇપણ તબ ે રદ 
કરવામા ંઆવશ.ે 
 
ન ધ : નાયબ િનયામક, વગ-૧ની જ યાના ભરતી િનયમો, અર પ ક સાથ ેજોડવાના આવ યક માણપ ોની િવગત, વય 
મયાદામા ં ટછાટ, અર  કયા સજંોગોમા ંરદ થવાન ેપા  છે તેની િવગતો, પ રિશ ટ-’ક’નો ન નૂો, સરકાર  કમચાર એ ર ુ 
કરવાના ના-વાધંા માણપ નો ન નૂો, શાર રક અશ તતા ગનેા માણપ નો  ન નૂો અન ે હરાતની અ ય વ  ુિવગતો 
આયોગની કચેર ના નો ટસબોડ અન ેઆયોગની વબેસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
 

                                                                                                                             
                       
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      (આશા શાહ) 
            સં ુ ત સ ચવ 
              જુરાત હર સવેા આયોગ. 
 
 
 

 
 


