
 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Online applications are invited for the Posts of the Scientific Officer (Chemistry), 

Class-II, in General State Service under the Directorate of Forensic Science, 

Home Department (Advt. 125/2016-17) between date: 15/03/2017, 13:00 Hrs. to 

date: 31/03/2017, 13:00 Hrs.  

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

www.gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, 

and the method of online application.   

Total No. of vacancy:- 13 (As below) – 

Sr. 

No. 

            Category   Total Vacancy Out of total Post reserved for  

Women 

1 Unreserved  (General) 07 02 

2 S.E.B.C 04 01 

3 S.C. 01 00 

4 S.T. 01 00 

        Total 13 03 

 

(1) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled 

Candidates. Those candidates who have disability of B.L. (Both Leg affected) and 

O. L. (One Leg affected) can apply in General Category. The candidates 

possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

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

General   Category. The criteria will be applicable as per General Category in such 

cases.  

(3) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the 

post so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

(4) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women 

candidates thereof, Shall be made on the basis of marks obtained in selection 

process by the candidates of respective categories and also women candidates of 

that category and on the basis of qualifying standard prescribed by the commission 

keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

Educational Qualification:-  

(i) possess a post-graduate degree in Forensic Science or Chemical Sciences or 

Chemistry or Bio-Chemistry or Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or 
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Pharmacy or Pharmacology; obtained from any of the Universities established or 

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

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

of the University Grants Commission Act, 1956; 

(A) have about three years’ experience on the post not below the rank of Laboratory 

Technician, Class III in the subordinate service of the Directorate of Forensic 

Science, Gujarat State in Chemistry or Toxicology or Prohibition  Possession or 

Blood Alcohol or Narcotics or Explosives divisions of the Forensic Science  

Laboratory ; or  

(B) have about three years’ experience of research or analytical work in Chemistry 

or Toxicology or Prohibition Possession or Blood Alcohol or Narcotics or 

Explosives divisions in the Government or Local bodies or Government under 

taking Board or Corporation or private or public sector Laboratary or Research 

institute or Hospital or Limited Company established under the Companies Act, 

2013 or University or College on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of the Laboratory Technician, Class III in the 

subordinate service of the Directorate of Forensic Science, Gujarat state. 

OR 

(ii) a bachelor’s degree in Chemical Engineering or Forensic Science or Chemistry or 

Bio-Chemistry or Pharmacy or Pharmacology as a principal subject obtained from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State 

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

deemed as University under section 3 of the University Grants Commission 

Act,1956; and  

(A) have about five years’ experience on the post not below the rank of Laboratory 

Technician, Class III, in the subordinate service of the Directorate of Forensic 

Science, Gujarat State in Chemistry or Toxicology or Prohibition  Possession or 

Blood Alcohol or Narcotics or Explosives divisions of the Forensic Science  

Laboratory ; or  



(B) have about five years’ experience of research or analytical work in Chemistry 

or Toxicology or Prohibition Possession or Blood Alcohol or Narcotics or 

Explosives divisions in the Government or Local bodies or Government under 

taking Board or Corporation or private or public sector Laboratary or Research 

Institute or Hospital or Limited Company established under the Companies Act, 

2013 or University or College on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of the Laboratory Technician, Class III, in the 

subordinate service of the Directorate of Forensic Science, Gujarat state. 

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

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

PAY: - Rs. 9,300/--Rs. 34800/- (Grade pay- Rs. 4,600/-)    

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

of application. 

Note: In following cases, upper age limit will be relaxed. 

1   S.E.B.C.,S.T. & S.C. Category of Gujarat state     05 Years (maximum up to 45 years)  

22  2   Women Candidates belonging to S.E.B.C.,S.T. 

& S.C. Category of Gujarat state  

   10 Years (maximum up to 45 years,                                                                                                     

inclusive Five years relaxation for women )    

3   Women Candidates belonging to Unreserved  

(General) Category  

 05 Years (maximum up to 45 years.)                                

4 Physically Disabled: In the case of physically 

handicapped candidates, who have disability of 

B.L. (Both Leg affected) and O. L. (One Leg 

affected).No relaxation is available to the 

candidates possessing other than the prescribed 

physical disabilities.  

10 Years (maximum up to 45 years) 

5  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 are limit shall not apply. 

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

qualifications and a Govt.servant appointed to a 

post requiring a Medical, Engineering, Veterinary 

or Agriculture degree or diploma and who applied 

for any such post,the upper age limit shall not 



 apply. 

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

qualifications in the advertisement, Govt. servants 

who are working on the post from which an 

employee can be promoted to the post so 

advertised, be entitled to relaxation of 5 years, or 

to the extent of equal number of years for which 

service has been put in by him, whichever is less. 

Note:  

  (1) For Syllabus of Preliminary Test please refer Commission’s Website: www.gpsc.gujarat.gov.in  

  (2) If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and 

application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be considered 

for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall be considered for final 

selection. 

(3) 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 

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

marks is not given by the University.                                                                   

(5) The candidates having qualification from foreign University. Should produce necessary documents 

/proof regarding the recognition/equivalence of their degree.                                                                                                                                                                                                               

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

candidates of Reserved Category of Gujarat State & candidates who are physically disabled need not 

have to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other State have to pay 

application fee.        

                                                                                                          

 

 (S. S. Patwardhan) 

                                                                                                                 Joint Secretary 

                                                                               Gujarat Public Service Commission 

 



 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૨૫/૨૦૧૬-૧૭, ગહૃ વવભાગ હસ્તકની ન્યાય સહાયક વવજ્ઞાન કચેરી હઠેળની સાય ન્ટીફીક 

ઓફફસર (રસાયણ જૂથ), સામાન્ય રાજય સેવા વગગ-૨ની કુલ-૧૩ જગ્યા માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી તા:- 

૧૫/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:- ૩૧/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ઓનલાઈન અરજીઓ 

માંગાવવામાાં આવે છે.   
આ જાહરેાત અ ્વયે  ઓ    લાઈ  અરજી કરતા પહલેા વવગતવાર જાહરેાત સાથઓ ી “ જાહરેાત ી 
સામા્યે   જોગવાઈ ’ અ ઓ   લાઈ  અરજી કરવા ી રીત તઓમજ અરજી ફી ભરવા ી રીત અંગઓ ી 
સચૂ ા  આયે  ોગ ા  ોટીસ બોર્ડ પર તથા આયે  ોગ ી વઓબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા 
વવ તંી છઓ. ત્યે  ારબાદ જ ઉમઓદવારે અરજી કરવા ી રહશેઓ.  
  
જગ્યે  ાન  ં ામ:- સાયે   ્ટીફીક  ફફસર (રસાયે  ણ જૂથ), સામા્યે   રાજયે   સઓવા વગડ-૨ 
 
અન .  .ં.   કેટેગરી              ક લ જગ્યે  ા    કેટેગરીવાર જગ્યે  ા પૈકી 

મફહલા  માટે અ ામત જગ્યે  ા  
૧ બબ અ ામત  (સામા્યે  ) ૦૭ ૦૨ 

૨ સા.શૈ. પ. વગડ ૦૪ ૦૧ 

૩ અન . જાવત  ૦૧ ૦૦ 

૪ અન . જ  જાવત  ૦૧ ૦૦ 

        ક લ જગ્યે  ા  ૧૩ ૦૩ 

 

(1) ઉક્ત જગ્યે  ા  પૈકી કોઇ જગ્યે  ા શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ં  ઉમઓદવારો માટે અ ામત  થી. 
પરંત   B.L. (Both Leg affected) અ ઓ O. L. (One Leg affected)  ી શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા 
હોયે   તઓવા ઉમઓદવારો બબ અ ામત કેટેગરીમા અરજી કરી શકે છઓ. આ વસવાયે   અ્યે   પ્રકાર ી 
શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો અરજી કરવા ઓ પાત્ર  થી. 

(2) અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારો બબ અ ામત જગ્યે  ા માટે અરજી કરી શકશઓ પરંત   તઓવા ફકસ્સા મા ં
તઓમ ઓ પસદંગી માટે ા ધોરણો બબ અ ામત કક્ષા ા લાગ  ંપર્શઓ. 

(3) મફહલા  માટે ી અ ામત જગ્યે  ા માટે જો મફહલા ઉમઓદવાર ઉપલબ્ધ    થાયે   તો તઓ  જગ્યે  ા 
તઓ કક્ષા ા પ રૂષ ઉમઓદવાર ઓ ફાળવી શકાશઓ. 
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(4) બબ અ ામત કેટેગરી ી કલૂ જગ્યે  ા  અ ઓ તઓ પૈકી મફહલા ઉમઓદવારો માટે ી અ ામત 
જગ્યે  ા  માટે ી અ ામત જગ્યે  ા  પર પસદંગી જે તઓ કેટેગરી ા ઉમઓદવારો તથા તઓ પૈકી 
મફહલા ઉમઓદવારોએ પસદંગી ી પ્રફિયે  ા દરમ્યે  ા  પ્રાપ્ત કરેલ ગ ણ અ ઓ આયે  ોગઓ સબંવંધત 
સઓવા ી કાયે  ડક્ષમતા જાળવી રાખવા વ યે  ત કરેલ લાયે  કી ધોરણ ધ્યે  ા ઓ લઇ કરવામા ંઆવશઓ. 

 

Educational Qualification:-  

(i) possess a post-graduate degree in Forensic Science or Chemical Sciences or 

Chemistry or Bio-Chemistry or Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or 

Pharmacy or Pharmacology; obtained from any of the Universities established or 

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

educational institution recognised as such or declared to be deemed as University 

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

(A) have about three years’ experience on the post not below the rank of Laboratory 

Technician, Class III in the subordinate service of the Directorate of Forensic 

Science, Gujarat State in Chemistry or Toxicology or Prohibition  Possession or 

Blood Alcohol or Narcotics or Explosives divisions of the Forensic Science  

Laboratory ; or  

(B) have about three years’ experience of research or analytical work in Chemistry 

or Toxicology or Prohibition Possession or Blood Alcohol or Narcotics or 

Explosives divisions in the Government or Local bodies or Government under 

taking Board or Corporation or private or public sector Laboratary or Research 

institute or Hospital or Limited Company established under the Companies Act, 

2013 or University or College on the post which can be considered equivalent 

to the post not below the rank of the Laboratory Technician, Class III in the 

subordinate service of the Directorate of Forensic Science, Gujarat state. 

OR 

(ii) a bachelor’s degree in Chemical Engineering or Forensic Science or Chemistry or 

Bio-Chemistry or Pharmacy or Pharmacology as a principal subject obtained from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a 

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



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

Commission Act,1956; and  

(A) have about five years’ experience on the post not below the rank of 

Laboratory Technician, Class III, in the subordinate service of the Directorate 

of Forensic Science, Gujarat State in Chemistry or Toxicology or Prohibition  

Possession or Blood Alcohol or Narcotics or Explosives divisions of the 

Forensic Science  Laboratory ; or  

(B) have about five years’ experience of research or analytical work in Chemistry 

or Toxicology or Prohibition Possession or Blood Alcohol or Narcotics or 

Explosives divisions in the Government or Local bodies or Government 

under taking Board or Corporation or private or public sector Laboratary or 

Research institute or Hospital or Limited Company established under the 

Companies Act, 2013 or University or College on the post which can be 

considered equivalent to the post not below the rank of the Laboratory 

Technician, Class III, in the subordinate service of the Directorate of 

Forensic Science, Gujarat state. 

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

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

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

      ઉંમર:- ૪૦  વષડથી વધ   હીં  

(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવા ી છઓલ્લી તારીખ ા રોજ ગણવામા ંઆવશઓ. 

(૨) આ જગ્યે  ા માટે ઉપલી વયે  મયે  ાડદા ૪૦  વષડ ી ઉંમર ઠરાવવામા ંઆવઓલ છઓ, તઓમા ં ીચઓ દશાડવ્યે  ા 

મ જબ ી છૂટછાટ મળવાપાત્ર છઓ. 

૧ મળૂ ગ જરાત ા સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ 
પછાત, અન સ બચત જાવત. અ ઓ અન સ બચત 

જ જાવત વગડના  ઉમઓદવારો 

પાચં વષડ (વધ મા ંવધ  ૪૫ વષડ ી મયે  ાડદામા)ં 



 

 

૨ મળૂ ગ જરાત ા  સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ 
પછાત, અન સ બચત જાવત. અ ઓ અન સ બચત 

જ જાવત  વગગના મફહલા ઉમઓદવારો 

દસ વષડ ( (આ છૂટછાટમા ંમફહલા માટે ી છૂટછાટ કે જે 

પાચં વષડ ી છઓ, તઓ ો સમાવઓશ થઇ જાયે   છઓ (વધ મા ંવધ  
૪૫ વષડ ી મયે  ાડદામા)ં) 

૩ મળૂ ગ જરાત ા બબ અ ામત (સામા્યે  ) વગડ ા 
મફહલા ઉમઓદવારો  

પાચં વષડ (વધ મા ંવધ  ૪૫ વષડ ી મયે  ાડદામા)ં 

 

૪ શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો :-    B.L. 

(Both Leg affected) અ ઓ O. L. (One Leg 

affected)  ી શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ં 
ઉમઓદવારો ઓ જ મઓર્ીકલ બોર્ડ ા તબીબી 
પ્રમાણપત્ર ઓ આધી  ૧૦ વષડ સ ધી ી છૂટછાટ 

મળવાપાત્ર રહશેઓ. આ વસવાયે   અ્યે   શારીફરક 

અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો અરજી કરવા ઓ પાત્ર 

 થી   

દસ વષડ (વધ મા ંવધ  ૪૫ વષડ ી મયે  ાડદામા)ં 

૫ ગ જરાત સરકાર ા કમડચારી  કે જે  ગ જરાત 

સરકાર ી  ોકરીમા ંકાયે  મી ધોરણઓ અથવા હગંામી 
ધોરણઓ સળંગ છ માસ સ ધી કામગીરી બજાવતા હોયે   

અ ઓ તઓ  ી પ્રથમ વ મણ ૂકં જાહરેાતમા ંી 
જગ્યે  ામા ંદશાડવઓલ વયે  મયે  ાડદા ી અંદર થયે  ઓલ હોયે   

તઓવા કમડચારી .  

 (૧) જાહરેાતમા ંલાયે  કાત તરીકે અન ભવ માગંઓલ હોયે   
તો ઉપલી વયે  મયે  ાડદા લાગ  પર્શઓ  હીં  

(૨) જાહરેાતમા ંઅન ભવ ઓ લાયે  કાત તરીકે માગંઓલ   
હોયે   પરંત   ઇજ ઓરી, તબીબી, ખઓતી વવષયે  ક, પશ  
બચફકત્સા ી પદવી કે ફર્પ્લોમા ી જગ્યે  ા પર વ મણ ૂકં 
પામઓલ કમડચારી ઓ જાહરેાતમા ંી આવી લાયે  કાત વાળી 
જગ્યે  ા (Any such post) માટે ઉપલી વયે  મયે  ાડદા લાગ  
પર્શઓ  હીં 

(૩) જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ જગ્યે  ા માટે અન ભવ એક 
લાયે  કાત તરીકે માગંઓલ   હોયે   ત્યે  ારે જે સવંગડમાથંી 
બઢતી મળવાપાત્ર હોયે   તઓમા ંફરજ બજાવતા 
કમડચારી ઓ, તઓ એ બજાવઓલ સઓવા ા સમયે   અથવા 
વધ મા ંવધ  પાચં વષડ ી છૂટછાટ તઓ બઓ પૈકી જે  છ ં
હોયે   તઓટલી છૂટછાટ મળશઓ.      



નોંધ: 

     (૧) પ્રાથવમક કસોટી પછી તઓ ા ગ ણ િમાન સાર જરૂરી અરજી  ી ચકાસણી કરી ઉમઓદવારો ી  રૂબરૂ 

મ લાકાત માટે ી પાત્રતા  ક્કી કરાશઓ. આ કસોટીન  ંમાધ્યે  મ આયે  ોગ અ્યે  થા  ક્કી કરશઓ  હીં તો 

ગ જરાતી રહશેઓ. પ્રાથવમક કસોટી સામા્યે  ત: ગાધંી ગર ખાતઓ લઓવામા ં આવશઓ અ ઓ ઉમઓદવારોએ 

સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહવેાન  ં રહશેઓ. પ્રાથવમક કસોટી ો અભ્યે  ાસિમ આયે  ોગ ી વઓબસાઇટ 

http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા વવ તંી છઓ. પ્રાથવમક કસોટીમા ં સામા્યે   અભ્યે  ાસ ા ૧૦૦ 

ગ ણ ા ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેઓ અ ઓ સબવંધત વવષયે   ા ૨૦૦ ગ ણ ા ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેઓ. 

(૨) ઉમઓદવારો ી આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગ ણભાર પ્રાથવમક કસોટી ા ૩૦૦ ગ ણમાથી મઓળવઓલ ગ ણ અ ઓ 

૫૦ ટકા ગ ણભાર ર બર  મ લાકાત ા  ૧૦૦ ગ ણમાથંી મઓળવઓલ ગ ણ ા આધારે કરવામા ંઆવશઓ. એટલઓ કે 

પ્રાથવમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગ ણમાથંી મઓળવઓલ ગ ણ ઓ ૫૦ ટકા ગ ણભાર અ ઓ ર બર  મ લાકાતમા ં ૧૦૦ 

ગ ણમાથંી મઓળવઓલ ગ ણ ઓ ૫૦ ટકા ગ ણભાર ગણી ક લ ૧૦૦ ગ ણમાથંી ગ ણ આપવામા ંઆવશઓ. 

 

    (૩)રૂબરૂ મ લાકાતમા ંઆયે  ોગ ી સ ચ ા  /ધોરણો મ જબ જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ કેટેગરીવાઈઝ 

જગ્યે  ા ી સખં્યે  ા ઓધ્યે  ા ઓ લઈ  ીચઓ મ જબ અન સરવામા આવશઓ.   

                  ક લ જગ્યે  ા             ક લ જગ્યે  ા  પૈકી રૂબરૂ મ લાકાત માટે બોલાવવામા ં  

                                                         આવ ાર ઉમઓદવારો ી  સખં્યે  ા      

                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ કે તઓથી વધ                      ક લ જગ્યે  ા થી ૦૩ ગણા 

 

 (૪) જો ય વ વસીટીએ માકડશીટમા ંટકાવારી દશાડવઓલ   હોયે   તો ઉમઓદવારે ટકાવારી ગણવા માટે ી 

ફોમ્ય ડલા/ આધાર અરજી સાથઓ   રજૂ કરવા ા રહશેઓ.  



(૫) જો ઉમઓદવાર વવદેશ ી ય વ વસીટી ી પદવી મઓળવઓલ હશઓ તો તઓવી પદવી ી ભારતમા ંમા્યે  તા/     

સમકક્ષતા ગણવા અંગઓ જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવા ા રહશેઓ, તથા સમયે   મયે  ાડદામા ંઆ અંગઓ ા 

આધાર પ રાવા રજૂ કરવા ી જવાબદારી સબંવંધત ઉમઓદવાર ી રેહશઓ. આ બાબતઓ આયે  ોગ ી કોઇ 

જવાબદારી/ફરજ રહતેી  થી અ ઓ સમયે  મયે  ાડદા બાદ આ અંગઓ ી રજૂઆત પણ વવચારણામા લઓવામા 

આવશઓ  હી, જે ી સબંવંધત તમામઓ ખાસ  ોંધ લઓવી.      

અરજી ફી: - બબ અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવા ી રહશેઓ. મળૂ ગ જરાત ા 

અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારોએ તથા શારીફરક અશક્ત ઉમઓદવારોએ ફી ભરવા ી  થી. અ્યે   રાજયે   ા 

અ ામત વગડ ા ઉમઓદવારોએ ફી ભરવા ી રહશેઓ.                                                                                                                 

                                                                                                      

 

 

 

 

    (એસ. એસ.પટવધડ )  

                                                                                                                      સયં કત સબચવ  

                                                                                                            ગ જરાત જાહરે સઓવા આયે  ોગ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગફરકત્વ:-  

ઉમઓદવાર, (ક) ભારત ો  ાગફરક  અથવા (ખ)  ઓપાળ ો પ્રજાજ  અથવા (ગ) ભતૂા  ો પ્રજાજ  અથવા (ઘ) 
વતબઓટ  ો વ વાડવસત જે ભારતમા ંકાયે  મી વસવાટ કરવા ા ઇરાદાથી ૧લી જા્ય આરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ં
આવઓલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીયે   વ્યે  સ્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાયે  મી વસવાટ કરવા ા ઇરાદાથી 
પાફકસ્તા , પવૂડ પાફકસ્તા ,(બાગં્લાદેશ) બમાડ (મ્યે  ા માર),શ્રીલકંા, કે્યે  ા, ય ગા્ર્ા, જેવા પવૂડ આફિકા ા દેશો, 
સયં ક્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંા ીયે  ા, ઝાબંીયે  ા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયે  ા, અથવા વવયે  ઓટ ામથી સ્થળાતંર કરી ઓ આવઓલ 
હોવા જોઇએ. પરંત   પઓટા િમાકં (ખ),(ગ),(ઘ),અ ઓ (ચ)મા ં આવતા ઉમઓદવારો ા ફકસ્સામા ં સરકારે પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપઓલ હોવ  ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમઓદવાર ા ફકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોયે   તઓવા ઉમઓદવારન  ં અરજીપત્રક આયે  ોગ 
વવચારણામા ંલઓશઓ. અ ઓ જો વ મણકૂ માટે તઓમ ા  ામ ી ભલામણ કરવામા ંઆવશઓ તો રાજ્યે   સરકાર તઓમ ા 
ફકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવા ી શરતઓ કામચલાઉ વ મણકૂ આપશઓ.  

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

  લાઇ  જાહરેાત માટે ા ભરેલા અરજીપત્રક ઉમઓદવારે    લાઈ  જાહરેાત ી અરજી કરવા ી રીત  િમાકં: ૧૫ 

અ ઓ ૧૬મા સ ચવઓલ (ઉમઓદવારી ઓ સબંવધત) પ્રમાણપત્રો/અ ઓ લાગ  પર્તા આધાર પ રાવા ી પ્રમાબણત કરેલ  કલો 
િમાનં  સાર  અચ ક જોર્ી ઓ  જાહરેાતમા ં દશાડવઓલ વવગત મ જબ સપં ણડ અરજીપત્રક વનધાગરીત તારીખની સમય 

મયાગદામાાં આયોગ દ્વારા જણાવવામાાં આવે ત્યારે જ આયે  ોગમા ં જમા  કરાવવા ા રહશેઓ. જો તઓ પૈકી કોઈપણ 

પ્રમાણપત્ર કે આધાર પ રાવા  જોર્વામા આવઓલ  હીં હોયે  તો અરજી અધ રી ગણી રદ કરાશઓ  
ખાસ અગત્યની સચુના :- સપં ણડ અરજીપત્રક આયે  ોગ દ્વારા વ ધાડરીત કરેલ તારીખ ી સમયે   મયે  ાડદામા  આયે  ોગમા ં
જમા થઈ ગયે  ા બાદ  હીં જોર્લે ખ ટતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામા આવશઓ કે તઓ સ્સ્વકારવા બાબતઓ  કોઈપણ  રજ આત કે 

પત્ર વ્યે  વહાર  કરવામા  આવશઓ તો  આયે  ોગ દ્વારા  વવચારણામા લઓવાશઓ  હીં  
અરજી ફી:  
(૧) સામા્યે   કેટેગરી ા ઉમઓદવારે ભરવા ી ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ  

(૨)  મળૂ ગ જરાત ા અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારોએ અરજી ફી ભરવા ી રહતેી  થી. 
(૩) શારીફરક રીતઓ અશક્ત ઉમઓદવારે ફી ભરવા ી  થી  
 
૩. ઓનલાઇન જાહરેાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુપડશે. 

(૧) જો એક કરતા ંવધ  જાહરેાત માટે અરજી કરવા ી હોયે   તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવા ી 
રહશેઓ અ ઓ પ્રત્યે  ઓક અરજી સાથઓ ફી ભરવા ી રહશેઓ. 
(૨) અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારો જો બબ અ ામત જગ્યે  ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવા ી રહશેઓ  હી. 
(૩) અરજી ફી વગર ી અબિમ  કલ વવચારણામા ંલઓવામા ંઆવશઓ  હી.  



(૪) અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારો માટે જાહરેાતમા ં અ ામત જગ્યે  ા  દશાડવઓલ   હોયે   ત્યે  ા ં આવા ઉમઓદવારો 
બબ અ ામત જગ્યે  ા માટે અરજી કરી શકશઓ અ ઓ તઓ ઓ બબ અ ામત ધોરણો લાગ  પર્શઓ. 
(૫) જાહરેાતમા ંમફહલા ઉમઓદવારો માટે જગ્યે  ા  અ ામત   હોયે   તો પણ જે તઓ કેટેગરીમા ંમફહલા ઉમઓદવારો 
અરજી કરી શકે છઓ.  
(૬) જાહરેાતમા ંજે તઓ કેટેગરીમા ંક લ જગ્યે  ા  પૈકી મફહલા ઉમઓદવારો માટે અમ ક જગ્યે  ા  અ ામત હોયે   ત્યે  ારે 

મફહલા ઉમઓદવારો ી અ ામત જગ્યે  ા  વસવાયે   ી બાકી રહતેી જગ્યે  ા  ફક્ત પ ર ષ ઉમઓદવારો માટે અ ામત છઓ 
તઓમ ગણવાન  ં થી,આ જગ્યે  ા  પર પ ર ષ તઓમજ મફહલા ઉમઓદવારો ી પસદંગી માટે વવચારણા થઇ શકે છઓ, પ ર ષ 

તઓમજ મફહલા ઉમઓદવારો અરજી કરી શકે છઓ. (દા.ત. ક લ ૧૦ જગ્યે  ા  પૈકી ૦૩ જગ્યે  ા મફહલા ઉમઓદવાર માટે 

અ ામત છઓ પરંત   બાકી રહતેી ૦૭ જગ્યે  ા સામઓ મફહલા ઉમઓદવાર પણ પસદંગી પામી શકે છઓ.) 
(૭) જાહરેાતમા ંમાત્ર મફહલા ઉમઓદવારો માટે જગ્યે  ા  અ ામત હોયે   તો પણ જે તઓ કેટેગરીમા ંપ ર ષ ઉમઓદવાર 

અરજી કરી  શકે છઓ કેમ કે મફહલા ઉમઓદવાર ઉપલબ્ધ   થાયે   તો આ જગ્યે  ા  પર પસદંગી માટે પ ર ષ 

ઉમઓદવારો ી વવચારણા થઇ શકે છઓ. પરંત   જે જગ્યે  ા  મફહલા ઉમઓદવારો માટે જ અ ામત હોયે   અ ઓ તઓ જગ્યે  ા ઉપર 

મફહલા ઉમઓદવારો પ રેપ રા પસદંગી પામઓ/જેટલી સખં્યે  ામા ંપસદંગી પામઓ તો તઓમ ઓ જ પ્રથમ વવચારણામા ંલઓવા ા 
થશઓ અ ઓ કોઇ મફહલા ઉમઓદવાર પસદં   થાયે   કે  છા મફહલા ઉમઓદવાર પસદં થાયે   તો તઓટલા પ્રમાણમા ંપ ર ષ 

ઉમઓદવારો ઓ ધ્યે  ા મા ં લઓવામા ંઆવશઓ..(દા.ત.ક લ ૧૦ જગ્યે  ા મફહલા ઉમઓદવાર માટે અ ામત છઓ અ ઓ ૦૮ મફહલા 
ઉમઓદવાર પસદં થાયે   છઓ તો ૦૨ પ ર ષ ઉમઓદવારો પસદંગી પામી  શકે છઓ.)  
 
(૮) એક જાહરેાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશઓ. એક  જાહરેાત માટે એક થી વધ  અરજી કરેલ હશઓ તો      
ઉમઓદવારી રદ કરવામા ંઆવશઓ. 

૪. જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયે  ોગ જ્મ તારીખ ા પ રાવા માટે એસ. એસ. સી બોર્ડ દ્વારા અપાયે  ઓલ  એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ 
મા્યે   રાખઓ છઓ. પરંત   આ પ્રમાણપત્રમા ં દશાડવઓલ જ્મતારીખ ખોટી હોવાન  ં ઉમઓદવાર મા ઓ તો સક્ષમ 
અવધકારીએ આપઓલ વયે   અ ઓ અવધવાસ ા પ્રમાણપત્ર ી પ્રમાબણત  કલ મોકલવા ી રહશેઓ. આ પ્રમાણપત્રમા ં
અવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણઓ જણાવઓલ હોવ  ં જોઇએ કે તઓ એ એસ. એસ. સી. કે તઓ ી પરીક્ષાન  ં મળૂ 
પ્રમાણપત્ર તપાસઓલ છઓ અ ઓ પોતા ી સમક્ષ રજૂ કરવામા ં આવઓલ પ રાવા  ઓ આધારે ઉમઓદવાર ી સાચી 
જ્મતારીખ ............ છઓ. જે એસ. એસ. સી. કે તઓ ી સમકક્ષ પરીક્ષા ા પ્રમાણપત્રમા ં દશાડવઓલ જ્મતારીખ 
કરતા ં જ દી છઓ તથા મા વા ઓ પ રત   ં કારણ છઓ. ઉમઓદવારે રજ  કરેલ વયે   અ ઓ અવધવાસન  ં પ્રમાણપત્ર તઓ ી 
વવશ્વાસહતાડ(credibility) ા આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકાર ો વ ણડયે   આયે  ોગ દ્વારા લઓવામા ંઆવશઓ. 

(૨) ઉમઓદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાડવઓલ જ્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર   ફેરફાર  થઈ શકશઓ  હી. 

૫. શૈક્ષણણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમઓદવાર જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ શૈક્ષબણક લાયે  કાત અરજી સ્વીકારવા ી છઓલ્લી તારીખ ા રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 



(૨)  ઉમઓદવારે શૈક્ષબણક લાયે  કાત મા્યે   ય વ વવસિટી/સસં્થામાથી મઓળવઓલ હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમઓદવારે અરજી સાથઓ મા્યે   ય વ વવસિટી/સસં્થા ા ગ ણ પત્રક (બધા જ વષો/સઓમઓસ્ટર)અ ઓ પદવી 
પ્રમાણપત્રો ી સ્વયે   ંપ્રમાબણત  કલ રજ  કરવા ી રહશેઓ. શાળા/કોલઓજ ા આચાયે  ડ દ્વારા અપાયે  ઓલ પ્રમાણપત્ર 
મા્યે   ગણવામા ંઆવશઓ  હી. 

(૪) શૈક્ષબણક લાયે  કાત કામચલાઉ ધોરણઓ મા્યે   રાખવી તઓવો ઉમઓદવાર  ો હક્ક દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશઓ 
 હી. 

(૫) જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ લાયે  કાત ી સમકક્ષ લાયે  કાત ઉમઓદવાર ધરાવઓ છઓ તઓવો તઓમ ો હક્ક દાવો હોયે   તો 
આવા ઉમઓદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતા ી વવગતો આપવા ી રહશેઓ.  

૬. અનભુવ :- 

(૧)   માગંઓલ અન ભવ, અરજી સ્વીકારવા ી છઓલ્લી તારીખ ા રોજ ગણવામા ંઆવશઓ.  

(૨) (અ) જાહરેાતમા ં અ્યે  થા જોગવાઇ કરવામા ં   આવી હોયે   તો જરૂરી લાયે  કાતો મઓળવવામા ંઆવઓ તઓ 
તારીખથી, (બ) અરજી સ્વીકારવા ી છઓલ્લી તારીખ ા સદંભડમા ંઅન ભવ ગણવામા ંઆવશઓ.  

(૩) ઉમઓદવારે અરજીમા ં જે અન ભવ દશાડવઓલ હોયે   તઓ ા સમથડ મા ં અન ભવ ો સમયે  ગાળો (ફદવસ, માસ, 
વષડ), મળૂ પગાર અ ઓ ક લ પગાર ી વવગતો તથા બજાવઓલ ફરજો ો પ્રકાર/મઓળવઓલ અન ભવ ી વવગતો 
સાથઓન  ંપ્રમાણપત્ર રજ  કરવાન  ંરહશેઓ. આવ  ં  પ્રમાણપત્ર સસં્થા ા લઓટરપઓર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારી ી સહી અ ઓ 
તારીખ સાથઓન  ંરજ  કરવાન  ંરહશેઓ. 

(૪) ઉમઓદવારે રજ  કરેલ અન ભવ ા પ્રમાણપત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવા ી વવ તંી મા્યે   રાખવામા ં
આવશઓ  હીં.અરજી કયે  ાડ  પછી અન ભવ ા  વા પ્રમાણપત્રો સ્સ્વકારવામા ંઆવશઓ  હી. 

(૫) અંશકાલી , રોજજિંદા વઓત દાર, એપ્રઓ્ટીસશીપ, તાલીમી, મા દવઓત , આમવંત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે     

  ઉમઓદવારે મઓળવઓલ અન ભવ મા્યે   અન ભવ તરીકે ગણત્રીમા ંલઓવામા ંઆવશઓ  હીં. 

૭.   અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મળૂ ગ જરાત ા  અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જ જાવત, સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ પછાત વગડ ા 

ઉમઓદવારો ઓ જ અ ામત વગડ ા ઉમઓદવાર તરીકે લાભ મળશઓ. 
(૨) અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જ જાવત, સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ પછાત વગડ પૈકી ઉમઓદવાર જે વગડ ા હોયે   

તઓ ી વવગતો અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમઓદવારે અરજીપત્રક અ ઓ પફરવશષ્ટ ી સબંવંધત કોલમમા ંજે તઓ અ ામત કક્ષા દશાડવઓલ  હી હોયે   તો પાછળથી 

અ ામત વગડ ા ઉમઓદવાર તરીકે લાભ મઓળવવા ો હક્ક દાવો મા્યે   રાખવામા ંઆવશઓ  હીં. 
(૪) અ ામત વગડ ો લાભ મઓળવવા ઇચ્છતા ઉમઓદવારે તઓ ા સમથડ મા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા વ યે  ત  મ  ામા ં

આપવામા ંઆવઓલ જાવત પ્રમાણપત્ર ી  કલ અરજી સાથઓ અચકૂ  સામઓલ કરવા ી રહશેઓ. અરજીપત્રક સાથઓ જાવત 



પ્રમાણપત્ર ી  કલ સામઓલ  હીં  હોયે   તો તઓ પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશઓ  હીં અ ઓ અરજીપત્રક રદ થવા ઓ 
પાત્ર બ શઓ. 

 

 

(૫) સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ પછાત વગડ ા ઉમઓદવારો ઓ અ ામત ો લાભ જો તઓ  ો સમાવઓશ “ઉન્નત વગડમા”ં 

 હી થતો હોયે   તો જ મળવાપાત્ર થશઓ. 
(૬) (ક)  સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક રીતઓ પછાત વગડ ા ઉમઓદવારોએ ઉન્નત વગડમા ંસમાવઓશ   થતો 
હોવા અંગઓન  ં સામાજજક ્યે  ાયે   અ ઓ અવધકાફરતા વવભાગ ા તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ા ઠરાવથી વ યે  ત 
થયે  ઓલ પફરવશષ્ટ (ક)(ગ જરાતીમા)ં  ા  મ  ામા ંતા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ા રોજ પરૂા થયે  ઓલ ૨૦૧૫-૧૬ ા 
 ાણાકીયે   વષડ ી આવક ઓ ધ્યે  ા ઓ લઈ ઓ આપવામા ં આવઓલ પ્રમાણપત્ર રજ  કરવાન  ં રહશેઓ. આ                      
પફરવશષ્ટ (ક)(ગ જરાતીમા)ં તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ ા રોજ અથવા ત્યે  ારબાદ સક્ષમ અવધકારીએ આપઓલ 
હોવ  ંજોઈએ.  

 (ખ)  ઉ્્ત વગડમા સમાવઓશ   થતો હોવા અંગઓન  પ્રમાણપત્ર માતા-વપતા ી આવક ા સદંભડમા આપવામા 
આવત  ંહોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથઓ રજ  કરતી વખતઓ ઉમઓદવાર ા માતા-વપતા ી આવકમા ફેરફાર થતો 
હોયે  તો ઉમઓદવારે/અરજદારે સ્વયે   ં આવા વધારા- ઘટાર્ા ી પ્રમાબણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપ ાર સક્ષમ 
અવધકારી સમક્ષ કરવા ી રહશેઓ. આ રીતઓ સક્ષમ અવધકારી ઓ જાણ કયે  ાડબાદ સક્ષમ અવધકારીએ જે વ ણડયે   લીધઓલ 
હોયે   તઓ ી જાણ આયે  ોગ ી કચઓરી ઓ કરવા ી રહશેઓ જે ઉમઓદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત   કરી ઓ 
આવકમા વધારો છપાવશઓ તો તઓ ઓ મળઓલો લાભ રદ કરવામા આવશઓ અ ઓ આયે  ોગ દ્વારા કરવામા આવતી 
કાયે  દેસર ી કાયે  ડવાહી ઓ પાત્ર બ શઓ.  

(ગ) પફરણીત મફહલા ઉમઓદવારોએ આવ  પ્રમાણપત્ર તઓમ ા માતા-વપતા ી આવક ા સદંભડમા ંરજ  કરવાન  ંરહશેઓ, જો 
આવા ઉમઓદવારોએ તઓમ ા પવત ી આવક ા સદંભડમા ંઆવ  ંપ્રમાણપત્ર રજ  કરેલ હશઓ તો તઓમ ી અરજી રદ 

કરવામા ંઆવશઓ. 
(ધ) અરજી સાથઓ ‘પફરવશષ્ટ (ક)’ ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજુ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામા ં

આવશઓ. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળ ી  ોકરી માટેન  ંછઓ.  
(ચ) જો ઉમઓદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પફરવશષ્ટ (ક)) અરજી સાથઓ રજ  કરેલ  હીં હોયે    તો તઓ  ી અરજી અમા્યે   

ગણવામા ંઆવશઓ અ ઓ બબ અ ામત જગ્યે  ા માટે પણ વવચારણામા ંલઓવામા ંઆવશઓ  હીં.        
(૭) સરકાર ી પ્રવતડમા  જોગવાઈ મ જબ અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારો  બબ અ ામત વગડ ા ઉમઓદવારો ી સાથઓ 

વ યે  ત ધોરણો (અથાડત વયે  મયે  ાડદા ,અન ભવ ી લાયે  કાત, બબ અ ામત વગડ ા ઉમઓદવારો માટે અપ ાવઓલ 

હોયે   તઓ ા કરતા ંવધ  વવસ્તતૃ કરેલ અ્યે   ક્ષઓત્ર) મા ંછૂટછાટ લીધા વસવાયે   પોતા ી ગ ણવત્તા ા આધારે પસદંગી 
પામઓ તો બબ અ ામત જગ્યે  ા ી સામઓ ગણતરીમા ંલઓવા ા થાયે   છઓ. 

 (૮) ઉમઓદવારે અરજીમા ંજાવત અંગઓ જે વવગત દશાડવઓલ હશઓ તઓમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવા ી વવ તંી મા્યે   રાખવામા ં
આવશઓ  હી. 

 



૮. માજી સૈવનક:- 
(૧) માજી સૈવ ક ઉમઓદવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવા ી રહશેઓ. 
(૨) માજી સૈવ ક ઉમઓદવારે ફર્સ્ચાર્જ બ ક ી  કલ અરજીપત્રક સાથઓ અચકૂ મોકલવા ી  રહશેઓ. 
 

૯. શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 

(ક) શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવા ી રહશેઓ. 

(ખ) B.L. (Both Leg affected) અ ઓ O. L. (One Leg affected)  ી શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા હોયે   
તઓવા ઉમઓદવાર ઓ જ શારીફરક અશક્તતા ો લાભ મળવાપાત્ર રહશેઓ. શારીફરક અશક્તતા ો લાભ 
મઓળવવા ઇચ્છતા ઉમઓદવારે (જાહરેાતમા ંઆવા ઉમઓદવારો અરજી કરવા ઓ પાત્ર ગણઓલ હોયે   તો જ) 
(૧)અંધત્વ અથવા  છી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવણ ી ખામી (૩) હલ ચલ  અશક્તતા અથવા મગજ ો લકવો 
તઓ પૈકી ી) કઇ શારીફરક અશક્તતા છઓ તઓ દશાડવવ .ં 

(ગ) જાહરેાતમા ંશારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો માટે અ ામત જગ્યે  ા દશાડવઓલ   હોયે  , પરંત   
જગ્યે  ા ી ફરજો ઓ અન રૂપ જે પ્રકાર ી શારીફરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમઓદવારો ઓ પાત્ર ગણઓલ હોયે   
તઓ  તઓ જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશઓ.આવા પ્રસગંઓ ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશઓ. 

(ઘ) શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારે તઓ ા  સમથડ મા ંસામા્યે   વહીવટ વવભાગ ા તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮  ા પફરપત્ર િમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વ યે  ત થયે  ઓલ  મ ૂામા ંસરકારી હોસ્સ્પટલ ા 
સ વપ્રટે્ર્ે્ટ/વસવવલ સર્જ /મઓર્ીકલ બોર્ડ  દ્વારા આપવામા ંઆવઓલ પ્રમાણપત્ર ી  કલ અરજી સાથઓ 
અચકૂ મોકલવા ી રહશેઓ. જો પ્રમાણપત્ર ી  કલ સામઓલ કરવામા ં હીં આવઓલ હોયે   તો તઓ પાછળથી 
સ્સ્વકારવામા ંઆવશઓ  હીં શારીફરક અશક્તતા ઉમઓદવાર તરીકે ો લાભ મળવાપાત્ર થશઓ  હીં. 

(ચ) ૪૦% કે તઓથી વધ  અ ઓ ૧૦૦% સ ધી ી દ્રષ્ષ્ટહી તા ી અશકતતા ધરાવતા અથવા લખવા માટે 
અસમથડ હોયે   તઓવા (જાહરેાતમા ંઆવા ઉમઓદવારો અરજી કરવા ઓ પાત્ર ગણઓલ હોયે   તો જ) ઉમઓદવારોએ 
  લાઈ  અરજીપત્રકમા ંલહીયે  ા ી સ વવધા મઓળવવા માટે જણાવવાન  ંરહશેઓ. પાછળથી આવી સ વવધા 
મઓળવવા ી વવ તંી વવચારણામા ં લઓવામા ં આવશઓ  હી. આવા ઉમઓદવાર સ્ ાતક ા પ્રથમ વષડમા ં
અભ્યે  ાસ કરતી વ્યે  કવત ઓ લહીયે  ા તરીકે રાખી શકશઓ.   

(છ) શારીફરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો ા ફકસ્સામા ંઅરજી કયે  ાડ ી તારીખ બાદ ભરતી પ્રફિયે  ા ા 
કોઈપણ તબક્કઓ જે કોઈ ઉમઓદવાર “Physical Disable’ (શારીફરક અશકત)  બ ઓ તઓ અંગઓ જરૂરી 
દસ્તાવઓજો/પરૂાવા  રજૂ કરે તો તઓવા ઉમઓદવાર ી રજૂઆત મળ્યે  ા તારીખ પછી ા ભરતી પ્રફિયે  ા ા 
જે પણ તબક્કા બાકી હોયે   તઓ તબક્કાથી જ તઓવા ઉમઓદવાર ઓ “PD” ( શારીફરક અશકત) ઉમઓદવાર 



તરીકે ા મળવાપાત્ર લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશઓ. આવા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રફિયે  ા ા પણૂડ 
થયે  ઓલ તબક્કા  માટે પશ્ચાદવતી અસરથી આપી શકાશઓ  ફહિં.  

૧૦. મફહલા ઉમેદવાર:-  
 મફહલા  ી  અ ામત જ્ગગ્યે  ા  માટે જો યે  ોગ્યે   મફહલા ઉમઓદવાર ઉપલબ્ધ  હીં થાયે   તો તઓ ી જગ્યે  ા જે તઓ 
કક્ષા ા (category) પ ર ષ ઉમઓદવારો ઓ  ફાળવી શકાશઓ. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક, શારીફરક અશક્તતા ,મફહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો 
પૈકી એક થી વધ ુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા ફકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ લાભ 
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

૧૧.   વવધવા ઉમેદવાર 

(૧)  ઉમઓદવાર વવધવા હોયે   તો અરજી પત્રકમા ંતઓ કૉલમ સામઓ “હા” અવશ્યે   લખવ  ં  અ્યે  થા “લાગ  પર્ત  ં થી” 

એમ દશાડવવ .ં  
     (૨)  વવધવા ઉમઓદવારે જો પ  : લગ્  કરેલ હોયે   તો અરજી પત્રકમા ંતઓ કૉલમ સામઓ “હા” અચકૂ લખવુાં  અન્યથા 

“લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાગવવુાં. 
(૩) વવધવા ઉમઓદવારે પ  : લગ્  કરેલ   હોયે   અ ઓ વવધવા ઉમઓદવાર તરીકે લાભ મઓળવવા ઇચ્છતા હોયે   તો 
અરજી સાથઓ પ  : લગ્  કરેલ  થી તઓવી એફફર્વેવટ રજ  કરવા ી રહશેઓ. 
(૪) વવધવા ઉમઓદવાર ઓ સરકાર ી પ્રવતડમા  જોગવાઈ મ જબ તઓ એ મઓળવઓલ ગ ણમા ં  પાચં ટકા ગ ણ 

ઉમઓરવામા ંઆવશઓ. 
(૫)  કોઈ મફહલા ઉમઓદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તઓ સમયે  ઓ “વવધવા”   હોયે  ,પરંત     અરજી  કયે  ાડ બાદ    
અથવા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયે  ા  ી તારીખ વીતી ગયે  ા બાદ અથવા ભરતી પ્રફિયે  ા  ા કોઈ પણ તબક્કઓ  “વવધવા” 

બ ઓ અ ઓ તઓ અંગઓ જરૂરી દસ્તાવઓજી પરૂાવા  રજ  કરે તો તઓ ી રજૂઆત મળ્યે  ા તારીખ પછી ા ભરતી પ્રફિયે  ા ા 
જે પણ તબક્કા બાકી હોયે   તઓ તબક્કાથી જ તઓવા મફહલા ઉમઓદવારો ઓ “વવધવા મફહલા ઉમઓદવાર” તરીકે  ા લાભ 

આપવામા ંઆવશઓ . 
   ૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

 (૧) ગ જરાત સરકાર ા સરકારી /અધડ સરકારી/ સરકાર હસ્તક ા કોપોરેશ  /કંપ ી મા ંસઓવા બજાવતા 
અવધકારી  / કમડચારી  આયે  ોગ ી જાહરેાત ા સદંભડમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશઓ અ ઓ તઓ ી જાણ  
ઉમઓદવારે પોતા ા વવભાગ/ખાતા/કચઓરી ઓ અરજી કયે  ાડ ી તારીખથી ફદ -૭ મા ંઅચકૂ કરવા ી રહશેઓ.જો 
ઉમઓદવાર ા વ યે  ોક્તા તરફથી અરજી મોકલવા ી છઓલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ ફદવસમા ં અરજી કરવા ી 
પરવા ગી  હીં આપવા ી જાણ કરવામા ંઆવશઓ તો તઓ  ી અરજી  ામજં ર કરી ઉમઓદવારી  રદ કરવામા ં
આવશઓ 

 (૨) કે્દ્ર સરકાર ી અથવા અ્યે   કોઇપણ રાજ્યે   સરકાર ી  ોકરીમા ંહોયે   તઓવા ઉમઓદવારે ખાતા મારફત    
અરજી મોકલવા ી રહશેઓ અથવા આ અરજી સાથઓ વ મણકૂ અવધકારીન  ં  ા વાધંા પ્રમાણપત્ર રજ  કરવાન  ં
રહશેઓ. 



(૩) રૂબરૂ મ લાકાત સમયે  ઓ  ઉમઓદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવઓલ  ા વાધંા પ્રમાણપત્ર રજ     
કરવાન  ંરહશેઓ. 

   ૧૩.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-    

ગ જરાત જાહરે સઓવા આયે  ોગ કે અ્યે   જાહરે સઓવા આયે  ોગ અથવા અ્યે   સરકારી /અધડ સરકારી /સરકાર 
હસ્તક ી સસં્થા  દ્વારા ઉમઓદવાર ક્યારેયે   પણ ગઓરલાયે  ક ઠરાવઓલ હોયે   તો તઓ ી  વવગત અરજીપત્રકમા ં
આપવા ી રહશેઓ. જો ઉમઓદવાર ો ગઓરલાયે  ક ો સમયે   ચાલ  હશઓ તો આવા ઉમઓદવાર ી અરજી રદ થવા ઓ પાત્ર 
બ શઓ. 

૧૪. ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :-  

   અગાઉ ઉમઓદવાર ઓ સરકારી સઓવા/ સરકાર હસ્તક ી કંપ ી કે બોર્ડ કોપોરેશ માથંી ક્યારેયે   પણ  ફરજજયે  ાત 
વ વવૃત્ત, ર ખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવઓલ હોયે   તો અરજીપત્રકમા ંતઓ ી વવગત આપવા ી રહશેઓ.   

૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

(૧) આ જગ્યે  ા ી વ મણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસદંગી ી પ્રફિયે  ા અન સરવા ી થાયે   છઓ.જે માટે The Gujarat 

public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અન સાર ઉમઓદવારો ી પસદંગી પ્રાથવમક 

કસોટી અ ઓ રૂબરૂ મ લાકાત યે  ોજી ઓ કરવામા ંઆવશઓ. પ્રાથવમક કસોટી ા ગ ણ િમાનં  સાર જરૂરી અરજી  ી 

ચકાસણી કરી ઉમઓદવારો ઓ  રૂબરૂ મ લાકાત માટે ી પાત્રતા  ક્કી કરાશઓ. આ કસોટીન  ંમાધ્યે  મ આયે  ોગ અ્યે  થા 

 ક્કી કરશઓ  હીં તો ગ જરાતી રહશેઓ. પ્રાથવમક કસોટી સામા્યે  ત: અમદાવાદ/ગાધંી ગર ખાતઓ લઓવામા ંઆવશઓ 

અ ઓ ઉમઓદવારોએ સ્વખચ ેઉપસ્સ્થત રહવેાન  ંરહશેઓ.  

(૨) પ્રાથવમક કસોટીમા મઓળવઓલ ગ ણ આખરી પસદંગી માટે ગણવામા ંઆવશઓ. રૂબરૂ મ લાકાત માટે બોલાવવા ા 

થતા ંઉમઓદવારોમા,ં જો કોઈ ઉમઓદવાર ા પ્રાથવમક કસોટીમા ૧૦% કે તઓથી  છા ગ ણ હશઓ તો રૂબરૂ મ લાકાત 

માટે પાત્રતા  ક્કી કરવા,અરજી ચકાસણી ઓ પાત્ર ઉમઓદવારો ી યે  ાદી માટે વવચારણામા ંલઓવામા ંઆવશઓ  હીં 

(૩) પ્રાથવમક કસોટીમા ંસામા્યે   અભ્યે  ાસ ા ૧૦૦ ગ ણ ા ૧૦૦ પ્રશ્નો અ ઓ સબંવંધત વવષયે   ા ૨૦૦ ગ ણ ા 

૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેઓ. 

(૪) ઉમઓદવારો ી આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગ ણભાર પ્રાથવમક કસોટી ા ૩૦૦ ગ ણમાથી  મઓળવઓલ ગ ણ અ ઓ 

૫૦ ટકા ગ ણભાર રૂબરૂ મ લાકાત ા ૧૦૦ ગ ણમાથંી  મઓળવઓલ ગ ણ ા  આધારે કરવામા ંઆવશઓ એટલઓ કે 

પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગ ણમાથંી મઓળવઓલ ગ ણ ઓ ૫૦ ટકા ગ ણભાર અ ઓ રૂબરૂ મ લાકાતમા૧ં૦૦ ગ ણમાથંી 

મઓળવઓલ ગ ણ ઓ ૫૦ ટકા ગ ણભાર ગણી કલૂ ૧૦૦ ગ ણમાથંી ગ ણ આપવામા આવશઓ. 

ખાસ  ોંધ:- અસાધારણ સજંોગો તથા અપવાદ રૂપ ફકસ્સામા ં સીધી ભરતી માટે ી માત્ર રૂબરૂ મ લાકાત ા 

આધારે પસદંગી પ્રફિયે  ા અપ ાવવા ો વ ણડયે   લઓવા ો આયે  ોગ ઓ અવધકાર રહ ેછઓ.        



સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમઓદવારે પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગ ણમાથંી ૧૫૦ ગ ણ મઓળવઓલ હશઓ અ ઓ રૂબરૂ મ લાકાતમા ં

૧૦૦ ગ ણમાથંી ૬૦ ગ ણ મઓળવશઓ તોલઓબખત પ્રાથવમક કસોટી ા ૫૦ ટકા ગ ણ ભાર મ જબ ૨૫ ગ ણ અ ઓ રૂબરૂ 

મ લાકાત ા  ૫૦ ટકા ગ ણ ભાર મ જબ ૩૦ ગ ણ એમ કલૂ ૫૫ ગ ણ થશઓ .પ્રાથવમક કસોટી/ અ ઓ રૂબરૂ 

મ લાકાત ા કલૂ:-૧૦૦ ગ ણમાથંી પસદંગી માટેન  ં લાયે  કી ધોરણ બબ  અ ામત વગડ અ ઓ અ ામતવગડ ા 

ઉમઓદવારો માટે  ીચઓ મ જબ રાખવામા ંઆવઓ છઓ  

િમ  વગડ (Category) વગડ-૧અ ઓ 
૨(પ રૂષ)  

વગડ-૧ અ ઓ ૨ (મફહલા )  

૧ બબ અ ામત(સામા્યે  ) વગડ ૫૦ ૪૫ 
૨ સા.શૈ.પ.વગડ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન .જાવત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન  જ  જાવત  ૩૫ ૩૧ 
(૫) અપવાદ રૂપ ફકસ્સામા ંઅસાધારણ સજંોગોમા ંપરંપરાગત રીતઓ માત્ર રૂબરૂ મ લાકાત ઓ આધારે જ પસદગી 

અંગઓ જો આયે  ોગ દ્વારા વ ણડયે   લઓવામા ંઆવશઓ તો તઓમા ંપસદંગીન  ંલાયે  કીધોરણ માત્ર રૂબરૂ મ લાકાત ા ગ ણ ઓ 

આધારે ઉપર જણાવ્યે  ા મ જબન  ં રહશેઓ. 

(૬) પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમઓદવાર ઓ O.M.R. Sheet મા ંજવાબ આપવા માટે A, B, C, D અ ઓ E એમ પાચં 

વવકલ્પ આપવામા ંઆવશઓ, પાચંમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે ો રહશેઓ. જો ઉમઓદવારે તમામ વવકલ્પો 

ખાલી રાખ્યે  ા હોયે   (encode કયે  ાડ   હોયે  ) અથવા ખોટા જવાબ આપઓલ હોયે   તો જેતઓ જવાબ ા  વ વશ્રત ૦.૩ 

ટકા ગ ણ Negative Marks મઓળવઓલ માકડસ માથી  કાપવામા ં આવશઓ. અ ઓ જો પાચંમો વવકલ્પ E  ‘Not 

attended’  એ કોર્ કરેલ હોયે   તો “શ ૂ્ યે  ”  ગ ણ કાપવા ા રહશેઓ. અથાડત માત્ર E  ‘Not attended’  વવકલ્પ જ 

encode કયે  ો હશઓ તો તઓ પ્રશ્ન માટે કોઇ  ઓગઓટીવ ગ ણ કાપવામા ંઆવશઓ  હીં.  

 (૭) આ રૂબરૂ મ લાકાતમા ંઆયે  ોગ ી સચૂ ા /ધોરણો મ જબ જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ કેટેગરીવાર જગ્યે  ા ી સખં્યે  ા ઓ ધ્યે  ા ઓ લઈ, 

 ીચઓ મ જબ અન સરવાન  ંરહશેઓ :- 

 

કલૂ જ્ગગ્યાઓની સાંખ્યા કલૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સખ્યાાં 
 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 
૦૪ કે તેથી વધ ુ કલૂ જ્ગગ્યાઓથી  ૦૩ ગણા  

 

(૮)    પ્રાથવમક કસોટીમાાં કલૂ ગણુના ૧૦% થી ઓછા  ગણુ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 



(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘિુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષણણક લાયકાત અને/ અથવા વધ ુ અનભુવ અને/ 

અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગફદત કરી શકશે. 

(૧૦) માજી સૈવનકો તથા શારીફરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેગરીના માજી સૈવનકો 

તથા શારીફરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લધતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમને સબાંવધત કેટેગરીની 

અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત 

જગ્યાઓ માટે આ લધતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સાંબવધત 

કેટેગરીના લધતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 

(૧૧)  મફહલા ઉમેદવારો માટે લધતુમ ગણુના ૧૦% નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધવત અનસુરવાની રહશેે અને રૂબરૂ 

મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મફહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મફહલા ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો 

ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મફહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મફહલા ઉમેદવારોની પ્રતોક્ષાયાદીમાાં 

પસાંદગી ગણવામાાં આવશે. આ જોગવાઇ મજુબ લધતુમ લાયકી  ધોરણ આ મજુબ રહશેે. ણબનઅનામત વગગના મફહલા 

ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગગના મફહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે. 

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧)  રૂબરૂ મ લાકાત આયે  ોગ ી કચઓરી ખાતઓ જ લઓવામા ંઆવશઓ. ઉમઓદવારે પોતા ા ખચ ેઉપસ્સ્થત થવાન  ંરહશેઓ. 

(૨)  અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જ  જાવત ા ઉમઓદવારો તથા બઓરોજગાર ઉમઓદવારો કે જે  ા માતા-
વપતા ી વાવષિક આવક આવકવઓરા  ઓ પાત્ર   હોયે   તઓ  ઓ તઓમ ા રહઠેાણ ા સ્થળઓથી રૂબરૂ મ લાકાત માટે 
આવવા તથા જવા માટે ગ જરાત એસ.ટી. વ ગમ દ્વારા વ યે  ત થયે  ઓલ ફટકીટ ા  દર પ્રમાણઓ બસ ભાડ  ં
મળવાપાત્ર થશઓ. આ માટે ઉમઓદવારે રૂબરૂ મ લાકાત ા ફદવસઓ વ યે  ત ફોમડ ભરવાન  રહશેઓ અ ઓ તઓ ી સાથઓ અસલ 
ફટફકટ રજ  કરવા ી રહશેઓ. 

(૩)  રૂબરૂ મ લાકાત ા ફદવસઓ રૂબરૂ મ લાકાત ા પત્રમા ંદશાડવવામા ંઆવઓલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજ  કરવા ા 
રહશેઓ. જો ઉમઓદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજ  કરશઓ  હીં તો તઓ  રૂબરૂ મ લાકાત માટે પાત્ર બ શઓ  હીં તઓ ી ખાસ 
 ોંધ લઓવી.   

(૪) ઇ્ટરવ્ય  કવમટી દ્વારા રૂબરૂ મ લાકાતમા ં ઉમઓદવારો ા એકંદર દેખાવ (Overall Performance) ઓ ધ્યે  ા ઓ 
લઓવામા ંઆવશઓ અ ઓ ઇ્ટરવ્ય  કવમટી ઇ્ટરવ્ય  દરમ્યે  ા  ઉમઓદવાર ા Overall Performance  ઓ ધ્યે  ા મા ંરાખી ઓ 
ચચાડ વવચારણા કયે  ાડ બાદ સવાડન  મતઓ ગ ણ આપશઓ.  

૧૭.  ીચઓ દશાડવ્યે  ા મ જબ ા પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવઓજો ા અભાવઓ આયે  ોગ ઓ મળઓલી અરજી  રદ કરવામા 
આવશઓ. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી)   

(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં) ી સ્પષ્ટ અ ઓ સ્વચ્છ  કલ ર્ાઉ લોર્ કરવા ી 
રહશેઓ. જેમા ંફોટોિાફ, સહી સફહત વચંાયે   તઓવી વવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષ્ટ  ા હોયે   તો પાસપોટડ સાઇઝ ો 
ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર લગાવવા ો રહશેઓ. સહી સ્પષ્ટ  ા હોયે   તો ફરીથી અરજીપત્રકમા ંસહી કરવા ી રહશેઓ.  



(૨) જ્મ તારીખ ા પ રાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.ન  ંપ્રમાણપત્ર  (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ગણાશે નહીં)  

(૩) જાવતન  ંપ્રમાણપત્ર (અન.ુજાવત, અન.ુજનજાવત, અને સા. અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે) 

(૪) સામાજજક અ ઓ શૈક્ષબણક પછાત વગડ ા ઉમઓદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુબ વનયત સમયગાળાનુાં ગજુરાતી 
નમનૂા મજુબનુાં પફરવશષ્ટ-ક (અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંબર અને તારીખનુાં જ)  રજૂ કરવાન  ંરહશેઓ. પફરવશષ્ટ-ક ા 
વવક્લ્પઓ અ્યે   કોઈ પ્રમાણપત્ર મા્યે   રાખવામા ંઆવશઓ  ફહિં. અંગે્રજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે 
સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પફરબણત મફહલા ઉમઓદવારોએ આવ  ંપ્રમાણપત્ર તઓ  ી માતા-
વપતા ા આવક ા સદંભડમા ંરજૂ કરવાન  ંરહશેઓ. જો આવા ઉમઓદવારોએ તઓમ ા પવત ી આવક ા સદંભડમા ંરજૂ કરેલ હશઓ 
તો તઓ મા્યે   રાખવામા ંઆવશઓ  હીં.   

     (૫) શારીફરક અશક્ત ઉમઓદવારો ા ફકસ્સામા ં સા.વ.વવ ા તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ા પફરપત્ર મ જબન  ંવ યે  ત 
 મ ૂામા ંસરકારી હોસ્પીટલ ા સ વપ્રટે્ર્ે્ ટ / વસવવલ સર્જ  /મઓર્ીકલ બોર્ડ દ્વારા આપઓલ પ્રમાણપત્ર 

(૬) માજી સૈવ ક ઉમઓદવારો ા ફકસ્સામા ંફર્સ્ચાર્જ બ ક ી  કલ  

(૭) પફરણીત મફહલા  ા ફકસ્સામા ંલગ્   ોંધણીન  ંપ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા  ામ બદલાવઓલ હોયે   તો તઓ 
અંગઓ ા જાહરે ામા ી  કલ  

(૮) વવધવા મફહલા ઉમઓદવારો ા ફકસ્સામા ંપ  : લગ્    કયે  ાડ અંગઓ ા સોગદં ામા ી  કલ 

(૯) વગડ-૩ ી જાહરેાત માટે રમતગમત ા પ્રમાણપત્ર ( જાહરેાતમાાં દશાગવેલ હોય તે નમનૂામાાં ) 

(૧૦) સ્ ાતક (બધાાં જ  વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક ) 

(૧૧) સ્ ાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(૧૨) અન સ્ ાતક (બધાાં જ  વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક )  

(૧૩) અન સ્ ાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો) 

(૧૪) તબીબી, દાંતવવર્યક અને પશણુચફકત્સા વવર્યક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પણૂગ  કયાગ અંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર(જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો)   

(૧૫) જે  જાહરેાતમા ં કાઉસ્્સલન  ંરજજસ્રેશ  જરૂરી હોયે   ત્યે  ા ંસબંવંધત કાઉસ્્સલમા ંરજજસ્રેશ  કરાવઓલ હોયે   
તઓ   ોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો)   

(૧૬) પીએચર્ી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો) 

(૧૭)  ઓટ/સ્લઓટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો)  

(૧૮) વવદેશ ી ય વ વવસિટી માથંી પદવી મઓળવઓલ હોયે  તો તઓ ી મા્યે  તા અંગઓ ા પ રાવા ી  કલ   



(૧૯) જાહરેાતમા ંદશાડવઓલ લાયે  કાત ી સમકક્ષ લાયે  કાત ઉમઓદવાર ધરાવઓ છઓ તઓવો તઓમ ો હક્ક દાવો હોયે   તો 
આવા ઉમઓદવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતા ી વવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન  ં
રહશેઓ.    

(૨૦) સરકારી કમડચારી ા સબધંમા ં“ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 

(૨૧) અન ભવ ા પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા 
સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની વવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહશેે.)  

(૨૨) સશંોધ પત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો)  

(૨૩) બબ અ ામત ઉમઓદવારોએ ભરેલ ફી ી ઝઓરોક્ષ  કલ 

(૨૪) શારીફરક માપ અંગઓન  ંતબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જરૂરી હોય તો) 

(૨૫) જાહરેાત ી જોગવાઈ અન સધંા મા ંલાગ  પર્તા અ્યે   આધાર પ રાવા/પ્રમાણપત્રો.    

   ૧૮.વનમણ ૂાંક:-  

 (૧)  ઉપર ી જાહરેાત સબંધંમા ંવ મણકૂ માટે પસદં  થયે  ઓલા ઉમઓદવાર ી સરકારશ્રી ા  સબંવંધત  વવભાગ ઓ 
આયે  ોગ દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવશઓ. ઉમઓદવારોએ આખરી વ મણકૂપત્ર મઓળવતા ંપહલેા ંકોમ્પ્ય ટર અંગઓ ી 
સીસીસી અથવા તઓ ી સમકક્ષ રાજ્યે   સરકાર વખતોવખત  ક્કી કરે તઓવી લાયે  કાત મઓળવી લઓવા ી રહશેઓ.આ 
પ્રકાર ી લાયે  કાત  હીં ધરાવ ાર ઉમઓદવાર વ મણકૂ ઓ પાત્ર બ શઓ  હીં.  

(૨) વ મણકૂ અંગઓ ી સઘળી કાયે  ડવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ં આવતી હોવાથી આ અંગઓ ો કોઇપણ 
પત્રવ્યે  વહાર આયે  ોગ ધ્યે  ા ઓ લઓશઓ   હીં. 

(૩)  ઉમઓદવારે તઓ ી શૈક્ષબણક લાયે  કાત /અન ભવ/ઉંમર વગઓરે ા સમથડ મા ં રજ  કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
તબક્કઓ અયે  ોગ્યે   માલ મ પર્શઓ તો તઓ ી ઉમઓદવારી રદ થશઓ તઓમજ ભલામણ બાદ ી વ મણકૂ પણ રદ થવા ઓ 
પાત્ર રહશેઓ અ ઓ આવા ઉમઓદવાર ભારતીયે   ફોજદારી ધારા  હઠેળ ી  કાયે  ડવાહી  ઓ પાત્ર થશઓ, જેથી ઉમઓદવાર ઓ 
સલાહ આપવામા ંઆવઓ છઓ કે,તઓમણઓ રજ  કરેલા  પ્રમાણપત્રો ખ બજ ચોકસાઈથી પ ણડ રીતઓ ખરાઈ કયે  ાડ બાદ જ 
આયે  ોગમા ંરજ  કરવા. 

૧૯.   ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોવર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં:- 

  ઉમઓદવારો ઓ આથી ચઓતવણી આપવામા ં આવઓ છઓ કે તઓ એ અરજીપત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકાર ી ખોટી માફહતી દશાડવવી 
 હી,તઓમજ આવશ્યે  ક માફહતી છૂપાવવી  હી,ઉપરાતં તઓ એ રજ  કરેલ અસલ દસ્તાવઓજો કે તઓ ી પ્રમાબણત  કલમા ં
કોઇપણ સજંોગોમા ં સ  ધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચઓર્ા ં કરવા  હીં અથવા તઓ એ આવા ચઓર્ા ં
કરેલ/બ ાવટી દસ્તાવઓજો રજ  કરવા  હી,જો એકજ બાબત ા બઓ કે તઓથી વધ  દસ્તાવઓજોમા ં અથવા તઓ ી પ્રમાબણત 
 કલમા ંકોઇપણ પ્રકાર ી અચોકસાઇ અથવા વવસગંતતા જણાયે   તો તઓ વવસગંતતા  બાબત ી સ્પષ્ટતા રજ  કરવી.જો 
કોઇ ઉમઓદવાર આયે  ોગ દ્વારા દોવષત જાહરે થયે  ઓલ હોયે   અથવા થાયે   તો ,   
(૧) તઓ  ી ઉમઓદવારી અંગઓ કોઇપણ રીતઓ યે  ોગ્યે  તા પ્રાપ્ત કરવા,  



(ર)  ામ બદલી ઓ પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અ્યે   વ્યે  સ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ ણડ કરાવ્ય  હોયે   , 
(૪) બ ાવટી દસ્તાવઓજ રજ  કયે  ાડ હોયે   ,  
(પ) અગત્યે   ી બાબત છપાવવા અથવા દોષમ કત અથવા ખોટા વ વઓદ ો કરેલ હોયે   , 
(૬) તઓ  ી ઉમઓદવારી અંગઓ કોઇપણ અવ યે  વમત કે અન બચત ઉપાયે  ો ો સહારો લીધો હોયે   , 
(૭) કસોટી સમયે  ઓ કોઇ અન બચત સાધ ો ો ઉપયે  ોગ કયે  ો હોયે   , 
(૮) ઉત્તરવહીમા ંઅશ્લીલ  ભાષા કે અવશષ્ટ  બાબતો સફહત ી અસગંત બાબતો રજ  કરેલ હોયે  , 
(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ંકોઇપણ રીત ી ગઓરવતડણકૂ આચરવી , જેવી કે અ્યે    ઉમઓદવાર ી જવાબવહી ી  કલ કરવી, પ સ્તક, 
ગાઇર્, કાપલી તઓવા કોઇપણ છાપઓલ કે હસ્તબલબખત સાફહત્યે   ી મદદથી અથવા  વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાકેંવતક રીતઓ  કલ 
કરવા કે અ્યે    ઉમઓદવારો ઓ  કલ કરાવવા ી ગઓરરીતી  પૈકી કોઇપણ ગઓરરીતી આચરવા માટે,    
(૧૦)  આયે  ોગ દ્વારા પરીક્ષા ી કામગીરી અંગઓ વ ય કત થયે  ઓલા કમડચારી  ઓ પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકાર ી શારીફરક 
ઇજા પહોચાર્વી, અથવા  
(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇ મા ંઉલ્લઓખાયે  ઓલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્યે   કરવા કે કરાવવા તઓણઓ પ્રયે  ત્  કયે  ો હોયે   કે સીધી 
અથવા આર્કતરી રીતઓ આયે  ોગ પર દબાણ લાવ ાર ઉમઓદવાર  ીચઓ દશાડવઓલ વશક્ષા ઉપરાતં આપો આપ ફોજદારી 
કાયે  ડવાહી ઓ પાત્ર બ શઓ.  
(ક) આયે  ોગ દ્વારા તઓ પસદંગી ા ઉમઓદવાર તરીકે ગઓરલાયે  ક ઠરાવી શકાશઓ, અ ઓ /અથવા  
(ખ) તઓ ઓ આયે  ોગ લઓ તઓવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મ લાકાત માટે કાયે  મી કે મ કરર મ દત માટે  
(૧) આયે  ોગ દ્વારા લઓવા ાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અ ઓ  
(ર) રાજયે   સરકાર હઠેળ ી કોઇપણ  ોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગઓરલાયે  ક ઠરાવી શકાશઓ અ ઓ  
(ગ) જો સરકારી સઓવામા ંઅગાઉથી જ હોયે   તો તઓ ા વવરૂધ્ધ સમ બચત વ યે  મો અન સાર વશસ્તભગં ા પગલા ંલઇ શકાશઓ. 
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમા ંવ ફદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયે  ોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમઓદવાર ઓ /કમડચારી ઓ 
(૧) આરોપ ામામા ંતઓમ ી સામઓ ા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસ ા પ્રકાર બાબતઓ, 
(ર) લઓખીતમા ંવશક્ષા અંગઓ બચાવ ામ -ં હકીકત રજ  કરવા અ ઓ  
(૩) વશક્ષા અંગઓ વ યે  ત સમયે   મયે  ાડદામા ંરૂબરૂ રજ આત કરવા ી તક આપવામા ંઆવશઓ.  
 ોંધ : આયે  ોગ સાથઓ ા પત્રવ્યે  વહારમા ંઉમઓદવારે તઓ  ા ફોરવર્ીગ પત્રમા ંજગ્યે  ાન  ં ામ, જાહરેાત િમાકં/વષડ, તઓ  ી 
જ્ગ્મ તારીખ અ ઓ બઓઠક િમાકં/ રૂબરૂ મ લાકાત ો િમાકં આપઓલ હોયે   તો તઓ ી વવગતો અચકૂ દશાડવવી  

                      

 

 

(એસ. એસ. પટવધડ ) 

સયં કત સબચવ 

ગ જરાત જાહરે સઓવા આયે  ોગ 

 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત 

આ જાહરેાત ા સદંભડમા ં આયે  ોગ દ્વારા   લાઈ  જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશઓ. ઉમઓદવાર           
તા:- ૧૫-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા: ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં                
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશઓ. ઉમઓદવારે અરજી કરવા માટે  ીચઓ 
મ જબ ા Steps (૧) થી (૧૮) અન સરવા ા રહશેઓ. Confirmation Number મળ્યે  ા પછી જ અરજી 
મા્યે   ગણાશઓ.  

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

(૨) Apply On line Click કરવ .ં આ પ્રમાણઓ click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 
બટ  દેખાશઓ. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરી ઓ જાહરેાત ી બધી જ વવગતો ો અભ્યે  ાસ 
ઉમઓદવારોએ કરવો.અ ઓ ત્યે  ારબાદ Apply Now બટ  ચ્ક્લક કરવ .ં 

(૩) સાયે   ્ટીફીક  ફફસર (રસાયે  ણ જૂથ), સામા્યે   રાજયે   સઓવા વગડ-૨ ઉપર click કરવાથી જગ્યે  ા ી 
વવગતો મળશઓ 

(૪) તઓ ી  ીચઓ Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશઓ. Application Format 
મા ંસૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમઓદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વ શા ી હોયે   તઓ ી વવગતો 
ફરજજયે  ાત ભરવા ી રહશેઓ.) “Personal Details” મા ંજ્યે  ા ંMobile Number અ ઓ email ID માગં્યે  ા છઓ, 
તઓ ી વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે  ઓ આયે  ોગ ઉમઓદવાર ઓ માફહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયે  ા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર 
click કરવ  ંઅ ઓ પોતા ી શૈક્ષબણક વવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 

(૭) Experience Details પર “click” કરવ  ં અ ઓ Experience Details ભરવી. વધ  Experience 
ઉમઓરવા માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યે  ા ં માફહતી ભરવી. જે વધારા ો અન ભવ ojas 

module મા ંસમાવવષ્ટ   થતો હોયે  , તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણાવ્યે  ા મ જબ ા અન ભવ ા કોઠા 

પ્રમાણઓ આપઓ વધારા ા અન ભવ ી વવગત ઉમઓરી ઓ મોકલવી. 

(૯) તઓ ી  ીચઓ “Self declaration” મા ંYes / No  પર click કરવ .ં 



(૧૦) હવઓ save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશઓ. અહીં ઉમઓદવાર ો  Application 

Number generate  થશઓ. જે ઉમઓદવારે  સાચવી ઓ રાખવા ો રહશેઓ અ ઓ હવઓ પછી આ જાહરેાત ા 

સદંભડમા ંઆયે  ોગ સાથઓ ા કોઈ પણ પત્ર વ્યે  વહારમા ંતઓ દશાડવવા ો રહશેઓ.  

(૧૧) જો આપ ી અરજીપત્રકમા ં કોઇ સ ધારા-વધારા કરવા ા હોયે   તો Edit Applicationમા ં જઇ ઓ 

કરી શકાશઓ,આ સ વવધા અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્ધ છઓ. એક વખત અરજી Confirm થઇ 

ગયે  ા પછી/બાદ આ સ વવધા ઉપલબ્ધ રહશેઓ  હીં.  

(૧૨) હવઓ પઓજ ા ઉપર ા ભાગમા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અ ઓ તમારી Birth date type કરો. ત્યે  ારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અ ઓ signature 

upload કરવા ા છઓ. (ફોટાન  ંમાપ ૫ સઓ.મી. ઊંચાઇ અ ઓ ૩.૬ સઓ.મી પહોળાઈ અ ઓ signature ન  ંમાપ 

૨.૫ સઓ.મી. ઊંચાઇ અ ઓ ૭.૫ સઓ.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અ ઓ signature upload કરવા સૌ પ્રથમ 

તમારો photo અ ઓ signature .jpg Formatમા(ં10 KB) સાઇઝ થી વધારે  હીં તઓ રીતઓ Computer મા ં

હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવઓ Choose File  ા સ્િી માથંી જે ફાઇલમા ં .jpg 

Format મા ંતમારો photo store થયે  ઓલ છઓ તઓ ફાઇલ ઓ ત્યે  ાથંી Select કરો અ ઓ “Open” Button  ઓ click 

કરો. હવઓ “Browse” Button  ી બાજ મા ં“Upload “  Button પર Click કરો હવઓ બાજ મા ંતમારો photo 

દેખાશઓ. હવઓ આજ રીતઓ signature પણ upload કરવા ી રહશેઓ.  

(૧૩) હવઓ પઓજ ા ઉપર ા ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અ ઓ “Application number” 

તથા Birth Date Type  કયે  ાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બઓ (૨) બટ  ૧: Application preview ૨: 

confirm application દેખાશઓ. ઉમઓદવારે “Application preview” પર click કરી પોતા ી અરજી જોઈ 

લઓવી. અરજીમા ંસ ધારો કરવા ો જણાયે  , તો Edit Application ઉપર click કરી ઓ સ ધારો કરી લઓવો. 

અરજી confirm કયે  ાડ પહલેા કોઇપણ પ્રકાર ો સ ધારો અરજીમા ંકરી શકાશઓ. પરંત  . અરજી confirm થઇ 

ગયે  ા બાદ અરજીમા ંકોઇપણ સ ધારો થઇ શકશઓ  હીં. જો અરજી સ ધારવા ી જરૂર   જણાયે   તો જ 

confirm application પર click  કરવ .ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમઓદવાર ી અરજી ો 

આયે  ોગમા ંonline સ્વીકાર થઈ જશઓ. અહીં “confirmation number” generate થશઓ જે હવઓ પછી ી બધી 

જ કાયે  ડવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમઓદવારે સાચવવા ો રહશેઓ. Confirmation number વસવાયે   કોઇપણ 

પત્રવ્યે  વહાર કરી શકાશઓ  હીં. Confirm થયે  ઓલ અરજીપત્રક ી વપ્ર્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

 

 



(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈકી કોઈપણ થી ભરી શકે છે. 

     (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં:  સામા્યે   કેટેગરી ા ઉમઓદવારે ભરવા ી થતી ફી સદંભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરી ઓ વપ્ર્ટેર્ ચલણ ી  કલ કાઢવા ી રહશેઓ. આ વપ્ર્ટેર્ ચલણ ી  કલ લઇ ઓ 
 જીક ી કોમ્પ્ય ટર ી સ વવધા ધરાવતી પોસ્ટ  ફફસમા ં  જવાન  ં રહશેઓ. પોસ્ટ  ફીસમા ં રૂ. 
૧૦૦/- આયે  ોગ ી ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તારીખ. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩-૦૦ કલાક સ ધીમા ં
ભરવા ી રહશેઓ અ ઓ ફી ભયે  ાડ અંગઓન  ંચલણ મઓળવવાન  ંરહશેઓ. 

      (૨)  ઓન લાઈન ફી:  ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવ  ંઅ ઓ વવગતો 
ભરવી   અ ઓ ત્યે  ા “Online Payment of fee”ઉપર ક્લીક કરવ  ં ત્યે  ારબાદ આપઓલ વવકલ્પોમા 
Net Banking, Card Payment અથવા “Other Payment Mode” ા વવકલ્પ માથી યે  ોગ્યે   વવકલ્પ 
પસદં કરવો  અ ઓ આગળ ી વવગતો ભરવી .ફી જમા થયે  ા બાદ  આપ ઓ આપ ી ફી જમા થઈ 
ગઈ છઓ તઓવ  ંScreen પર લખાયે  ઓલ  આવશઓ અ ઓ e-receipt મળશઓ .જે ી “Print” કાઢી લઓવી .જો 
પ્રફિયે  ામા કોઈ ખામી હશઓ તો Screen પર આપ ી ફી ભરાયે  ઓલ  થી  તઓમ જોવા મળશઓ  

 (૧૫)  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ તથા confirm થયે  ઓલ અરજીપત્રક  સાથઓ જોર્વા ા 
આવશ્યે  ક પ્રમાણપત્રો સ્વયે   ં પ્રમાબણત  કરી ઓ,  ીચઓ મ જબ લાગ  પર્તા િમાનં  સાર અચ ક  
જોર્ી ઓ આયે  ોગ દ્વારા મગંાવવામા ં આવઓ ત્યે  ારે જ અરજીપત્રક બબર્ાણો સફહત 
આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવા ા રહશેઓ અથવા આયે  ોગ ી કચઓરીમા ં રૂબરૂમા ંઆપી 
જવા ા રહશેઓ 

        (૧) Online confirm થયે  ઓલ અરજીપત્રક. (૨)  જ્મ તારીખ ા પ રાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન  ં
પ્રમાણપત્ર ી  કલ (જ્મ ો દાખલો કે શાળા છોર્યાન  ં પ્રમાણપત્ર મા્યે   ગણાશઓ  ફહ (૩)  
વ યે  ત  શૈક્ષબણક લાયે  કાત ા ર્ીિી પ્રમાણપત્ર ી  કલ (૪)  ર્ીિી ા અંતીમ વષડ ી 
માક્સીટ ી  કલ  (૫) અન ભવ ા પ્રમાણપત્ર  કલ ( જો જાહરેાત ી જોગવાઇ મ જબ જરૂરી 
હોયે   તો) (૬)  ામ/અટકમા ંફેરફાર કરાવઓલ હોયે   તો સરકારી ગઓઝઓટ ી  કલ/પરણીત મફહલા 
ઉમઓદવારે મઓરેજ રજીસ્રેશ  ી  કલ (૭) વવધવા મફહલા ઉમઓદવાર ા ફકસ્સામા પ  : લગ્  કયે  ાડ 
 થી તઓવી એફીર્ેવીટ ી  કલ  (૮) અ્યે   લાગ  પડ્તા હોયે   તઓવા આધાર/ પ રાવા.   

 (૧૬) અ ામત વગડ ા ઉમઓદવારોએ અરજી ફી ભરવા ી રહશેઓ  હીં અ ઓ તઓ એ  અરજીપત્રક સાથઓ 
જોર્વા ા આવશ્યે  ક પ્રમાણપત્રો સ્વયે   ંપ્રમાબણત  કરી ઓ,  ીચઓ મ જબ લાગ  પર્તા  િમાનં  સાર 
અચ ક  જોર્ી ઓ આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બબર્ાણો સફહત 
આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવા ા રહશેઓ અથવા આયે  ોગ ી કચઓરીમા ં રૂબરૂમા ંઆપી 
જવા ા રહશેઓ 

         (૧) On line confirm થયે  ઓલ અરજીપત્રક (૨) જ્મ તારીખ ા પ રાવા માટે એસ.એસ.સી િેર્ીટ 
સટી ી  કલ (૩) જાવત પ્રમાણપત્ર ી  કલ (૪) સા.અ ઓ શૈ.પ.વગડ ા ઉમઓદવારો માટે        
વ યે  ત થયે  ઓલ સમયે   ગાળામા મઓળવઓલ વ યે  ત થયે  ઓલ પફરવશષ્ટ-ક મ જબન  ં ો  ક્લીમીલઓયે  ર 
પ્રમાણપત્ર(અંગઓજીમા અપાત   એ ઓક્ષર-એ મા્યે    થી (૫) વ યે  ત  શૈ.લા  ા ર્ીિી 
પ્રમાણપત્ર ી  કલ (૬) ર્ીિી ા અંતીમ વષડ ી માક્સીટ ી  કલ (૭) અન ભવ ા પ્રમાણપત્ર 
 કલ (જો જાહરેાત ી જોગવાઇ મ જબ જરૂરી હોયે   તો) (૮)  ામ/અટકમા ફેરફાર કરાવઓલ હોયે   
તો સરકારી ગઓઝઓટ ી  કલ/પફરણીત મફહલા ઉમઓદવારે મઓરેજ રજીસ્રેશ   કલ (૯) વવધવા 



મફહલા ઉમઓદવાર ા ફકસ્સામા પ  : લગ્  કયે  ાડ  થી તઓવી એફીર્ેવીટ ી  કલ  (૧૦) અ્યે   
લાગ  પર્તા હોયે   તઓવા આધાર/પ રાવા.   

(૧૭) દરેક જાહરેાત માટે ઉમઓદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમઓદવારે એકથી વધ  અરજી કરેલ હશઓ, તો છઓલ્લી ક્ફમડ થયે  ઓલ અરજી, તઓ ી સાથઓ વ યે  ત ફી 
ભરેલ હશઓ, તો તઓ મા્યે   ગણાશઓ અ ઓ અગાઉ ી અરજી રદ્દ ગણવામા ંઆવશઓ. અગાઉ ી અરજી 
સાથઓ ભરેલ ફી છઓલ્લી ક્ફમડ થયે  ઓલ અરજી સામઓ ગણવામા ંઆવશઓ  હીં. જો ઉમઓદવારે છઓલ્લી 
ક્ફમડ થયે  ઓલ અરજી સાથઓ વ યે  ત ફી ભરેલ  હીં હોયે  , તો આવા ઉમઓદવાર ી વ યે  ત ફી સાથઓ ી 
ક્ફમડ થયે  ઓલી છઓલ્લી અરજી મા્યે   ગણવામા ંઆવશઓ. જો ઉમઓદવારે એકથી વધ  અરજી સાથઓ ફી 
ભરેલ હશઓ, તો તઓ રીફંર્ કરવામા ંઆવશઓ  હીં.  

(૧૮)  જો આયે  ોગઓ વ ધાડફરત કરેલ તારીખ સ ધીમા સપંણૂડ અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવઓજો 
સફહત મોકલી આપવામા ં હીં આવઓ તો ઉમઓદવારી રદ કરવામા આવશઓ. વ યે  ત તારીખ વીતી 
ગયે  ા બાદ ખટૂતા પ્રમાણપત્રો કે  હીં મોકલઓલ અરજીપત્રકો બાબતઓ કોઈ પત્ર વ્યે  વહાર કરવામા 
આવશઓ  હી, તથા આવી અરજી  રદ કરવામા આવશઓ તઓ ી ખાસ  ોંધ લઓવી. 

અરજી ફી : 

(૧) સામા્યે   કેટેગરી ા ઉમઓદવારે પોસ્ટ  ફીસમા ં રૂ.૧૦૦/- આયે  ોગ ી ફી+પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ 
ભરવા ો રહશેઓ. અ ઓ ફી ભયે  ાડ અંગઓન  ંચલણ મઓળવી  ઓ અરજીપત્રક સાથઓ જોર્ી ઓ  રજ  કરવાન  ં
રહશેઓ. અ ઓ જો  ફી    લાઈ  ભરેલ હોયે   તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહશેે અને 
અરજીપત્રક સાથઓ જોર્ી ઓ  રજ  કરવા ી  રહશેઓ 

(૨)    મળૂ ગ જરાત ા અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારોએ અરજી ફી ભરવા ી રહતેી  થી 
(૩)    અ ામત કક્ષા ા ઉમઓદવારો જો બબ  અ ામત જગ્યે  ા માટે અરજી કરે તો પણ તઓ એ અરજી 

ફી ભરવા ી રહશેઓ  હીં. તઓ વસવાયે   ા ધોરણો બબ  અ ામત વગડ ા લાગ  પર્શઓ.  
(૪) ફી ભયે  ાડ વગર ી અરજી રદ થવા ઓ પાત્ર છઓ. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ 

સજંોગોમા ંપ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત 
પોસ્ટ  ફફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામા ંઆવશઓ, રોકર્મા,ં ર્ીમા્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્્ર્યે    પોસ્ટલ  ર્ડર 
કે પઓ  ર્ડર ા સ્વરૂપમા ંઆ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, 

આ જગ્યા ના ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ 

પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

 ોંધ :- સાય ન્ટીફીક ઓફફસર (રસાયણ જૂથ), સામાન્ય રાજય સેવા વગગ-૨ની જગ્યે  ા ા ભરતી વ યે  મો, 

અરજીપત્રક સાથઓ જોર્વા ા આવશ્યે  ક પ્રમાણપત્રો ી  કલ, વયે   મયે  ાડદામા ંછૂટછાટ, અરજી કયે  ા 

સજંોગોમા ંરદ થવા ઓ પાત્ર છઓ તઓ ી વવગતો, પફરવશષ્ટ-’ક’  ો  મ ૂો, સરકારી કમડચારીએ રજ  

કરવા ા  ા-વાધંા પ્રમાણપત્ર ો  મ ૂો અ ઓ જાહરેાત ી અ્યે   વધ  વવગતો આયે  ોગ ી કચઓરી ા 

 ોફટસબોર્ડ અ ઓ આયે  ોગ ી વઓબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશઓ. 

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

