
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

                                          

            આર-૧ શાખા      
 

જાહરેાત ક્રમાાંક: -   ૫૦/૨૦૧૬-૧૭ નિયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અિે લેખિ સામગ્રી ખાતામાાં  મદદિીશ નિયામક, 
વગગ-૨  િી કુલ-૦૧  જગ્યા માટે ખાસ ભરતીથી  ઉમેદવારો  પસાંદ કરવા માટે  તા:૧૮-૧૦-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી 
તા: ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં ઓિલાઈિ અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે.  
 

જગ્યાનુાં િામ:- મદદનીશ નનયામક, વર્ગ-૨ ની કુલ-૦૧ જગ્યા (નીચે દશાગવ્યા મજુબ)  

 

ક્રમ કેટેગરી કુલ જગ્યા કુલ જગ્યા પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે અિામત જગ્યા 

૧ અનસુચૂિત જિજાનત ૦૧ -- 

 
િોંધ: ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરાંત ુદ્રષ્ટ્રિની 
ખામી LV અથવા શ્રવણની અશક્તતા H.H ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેની નવકલાાંર્તા ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુપરાંત ુ૭પ% 
થી ઓછી હોય તેવા ઉમેદવારો  અથવા હલનચલનની અશક્તતા OL અથવા BL અથવા OA અથવા OAL ની 
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ નિવાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.  
 
શૈક્ષચણક લાયકાત :-  (૧)  ભારતમાાં કેન્દ્રીય અથવા રાજય અનધનનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલ અથવા િાંસ્થાનપત 
યનુનવગનિટીઓ  પૈકી કોઇપણમાાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યનુનવગનિટી ગ્રાન્ટિ કનમશન અનધનનયમ, ૧૯પ૬ 
ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ યનુનવગનિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષણણક િાંસ્થામાાંથી મળેવેલી સ્નાતકની પદવી 
અથવા િરકારે માન્ય કરેલી તેને િમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ; અને  
(૨) (i) િરકારમાાં મખુ્ય કારકુન, વર્ગ-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાના ન હોય તેવા િાંવર્ગમાાં આશરે પાાંચ વર્ગનો 
અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઇએ; અથવા  
(ii)  િરકારમાાં મખુ્ય કારકુન, વર્ગ-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ર્ણી ન શકાય તેવી જગ્યાન ેિમકક્ષ િાંવર્ગનો, 
સ્થાનનક માંડળો અથવા િરકાર હસ્તક બોડગ અથવા કોપોરેશન અથવા ભારતમાાં કાયદાથી સ્થાનપત ણલનમટેડ કાંપનીનો 
આશરે પાાંચ વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
(૩) ગજુરાત મલુ્કી િેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (િામાન્ય) નનયમો, ૧૯૬૭ માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યટુરના ઉપયોર્ની  
પાયાની જાણકારી ધરવતા હોવા જોઇએ. 
(૪) ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બાંનેનુાં  પરુત ુાં જ્ઞાન ધરવતા હોવા જોઇએ. 
 
પગાર ધોરણ:- રા.  ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેડ પે- ર. ૪૬૦૦)   
ઉંમર:- ૪૦ વર્ગથી વધ ુનહીં. 
 

(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવલે છે, તેમાાં નીચ ેમજુબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
 
 



૧ મળુ ગજુરાતના અન.ુ જનજાનત વર્ગના ઉમેદવારો પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૨ મળુ ગજુરાતના અન.ુ જનજાનત વર્ગના મરહલા ઉમેદવારો દિ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૩ માજી િૈનનકો. ઇ.િી.ઓ. એિ. એિ. િી.ઓ. િરહત ઉમેદવારો લશ્કરમાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 

વર્ગ(વધમુાાં વધ ુ૪૦ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૪ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- દ્રષ્ટ્રિની ખામી LV અથવા શ્રવણની અશક્તતા H.H માટે  ૪૦% કે તેથી વધ ુ

પરાંત ુ૭૫% થી ઓછી શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની અશક્તતા OL અથવા BL અથવા 
OA અથવા OAL ની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી પ્રમાણપત્રન ે
આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ નિવાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી 
કરવાને પાત્ર નથી. .(વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૫ ગજુરાત િરકારના કમગચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત િરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણ ેઅથવા 
હાંર્ામી ધોરણ ેિળાંર્ છ માિ 
સધુી કામર્ીરી બજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ નનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલ 
વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમગચારીઓ 

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંરે્લ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુ
પડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય પરાંત ુ
ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી નવર્યક,પશ ુ ણચરકત્િાની પદવી કે રડ્લોમાની જગ્યા પર 
નનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such 
post)માટે ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય 
ત્યારે જે િાંવર્ગમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમગચારીન,ે તેઓએ 
બજાવેલ િેવાના િમય અથવા વધમુાાં વધ ુપાાંચ વર્ગની છૂટછાટ તે બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે. 

 
 
 
       િાંયકુત િણચવ  
                                                                               ગજુરાત જાહરે િેવા આયોર્  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                         R-1 BRANCH 

 

Advt. No. 50/2016-17: Online applications are invited for the   post of   Assistant Director, Class-II in 

the Director of Government Printing and Stationery (Special Drive)  during Dt.18-10-2016, 13-00 P.M. 

to Dt.  03-11-2016, 13-00 P.M.   

 

Total No. of  vacancy :-01  ( As Below) 

  

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

1 S.T. 01 00 

        

Note:-   Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Handicapped person. But Those 

Candidates who have L.V. (Low Vision) or H.H. (Hearing Handicapped) disability in moderate category 

(40% or above but less than 75%) or Physically Disabled candidates having disabilities of  OL or  BL or 

OA or OAL can apply. No any other Physically Disabled person is eligible for application.   

 

E.Q.:- (1) Possess a  degree obtained from any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State in India; or any other educational institutions recognized as such or declared to be  

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

equivalent qualification recognized as such by the government;  and  

 

 (2) (i)  Have about five years experience in the cadre not below the rank of Head Clerk, Class-III, In 

Government , or 

(ii) Have about five years experience in Local Bodies or a Government Undertaking Board or Corporation 

or Limited Company established by Law in India in the cadre which can be treated equivalent to the post 

not below the rank of Head Clerk, Class-III, in Government.  

 

(3) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.   

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

 

PAY: - Rs. 9300-34800  (Grade pay- Rs. 4600 )   

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

                                                                                                          

Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1   S.T. Category of Gujarat origin 05 Years (Maximum up to 45 years)  

2 Women Candidates belonging to  S.T. Category 

of Gujarat origin 
10 Years (Maximum up to 45 years)  

3   Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three years, up to 

40  years. 

4 Physically Disabled: In the case of physically handicapped candidates, who have L.V. ( Low Vision) 

or H.H. (Hearing Handicapped) disability in moderate category (40% or above but less than 75%) or 

Physically Disabled candidates having disabilities of  OL or  BL or OA or OAL shall be considered 

as suitable, They shall get  10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability for age 

relaxation  according to Govt. Rules. (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 

age limit shall not apply. 

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

Govt. servant appointed to a post requiring a Medical, Engineering, 

Veterinary or Agriculture degree or diploma and who applied for any 

such post, the upper age limit shall not apply. 

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

advertisement, Govt. servants who are working on the post from which 

an employee can be promoted to the post so advertised, be entitled to 

relaxation of 5 years, or to the extent of equal number of years for 

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

                                                

                                                                                                      

                                                                                                                   

                              Joint Secretary   

                                                    Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતિી સામાન્ય જોગવાઈ 
 
૧. િાગહરકત્વ:- 
 ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાર્રરક  અથવા  (ખ)નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભ  તાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) નતબેટ નો 
નનવાગનિત જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા 
જોઇએ ,અથવા (ચ) મ  ળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ  વગ 
પારકસ્તાન,(બાાંગ્લાદેશ) બમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેવા પ  વગ આરિકાના દેશો, િાંયકુ્ત પ્રજાિત્તાક 
ટાાંઝાનીયા,ઝાાંબીયા,મલાવી, ઝૈર,ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરાંત ુપેટા 
ક્રમાાંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.  
િોંધ:- જે ઉમેદવારિા હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ નવિારણામાાં 
લેશે. અિે જો નિમણકૂ માટે તેમિા િામિી ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમિા હકસ્સામાાં પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપવાિી શરતે કામિલાઉ નિમણકૂ આપશે.  
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફિમાાં ફી જમા કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો 
આયોર્ની કચેરી/પોસ્ટઓરફિમાાં જમા કરાવવાના નથી. પરાંત ુઅરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાિે રાખવાની રહશેે 
અને જ્યારે એિ.એમ.એિ./ટપાલ/આયોર્ની વેબિાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો િાંદેશો મળે 
ત્યારે જ જરરી પ્રમાણપત્રો િાથે અરજીપત્રક આયોર્ની કચેરીમાાં મોકલવાનુાં રહશેે 
(0૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ અરજી કરવાની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી િાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(0૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં.  
(૦૪) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મરહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે. 
૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)  આયોર્ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એિ. એિ. િી બોડગ દ્વારા અપાયલે  એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો િક્ષમ અનધકારીએ 
આપેલ વય અને અનધવાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અનધકૃત 
અનધકારીએ સ્પરટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મ  ળ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ 
છે અને પોતાની િમક્ષ રજ  કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની િાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે 
એિ. એિ. િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં 
કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અનધવાિનુાં પ્રમાણપત્ર તેની નવશ્વાિહતાગ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે 
અસ્વીકારનો નનણગય આયોર્ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 
(૨)  ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

૪.          વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવલે છે, તેમાાં નીચ ેમજુબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
 



૧ મળુ ગજુરાતના અન.ુ જનજાનત વર્ગના ઉમેદવારો પાાંચ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૨ મળુ ગજુરાતના અન.ુ જનજાનત વર્ગના મરહલા ઉમેદવારો દિ વર્ગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૩ માજી િૈનનકો. ઇ.િી.ઓ. એિ. એિ. િી.ઓ. િરહત ઉમેદવારો લશ્કરમાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 

વર્ગ(વધમુાાં વધ ુ૪૦ વર્ગની મયાગદામાાં) 
૪ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- દ્રષ્ટ્રિની ખામી LV અથવા શ્રવણની અશક્તતા H.H માટે  ૪૦% કે તેથી વધ ુ

પરાંત ુ૭૫% થી ઓછી શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા હલનચલનની અશક્તતા OL અથવા BL અથવા 
OA અથવા OAL ની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતાાં  ઉમેદવારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી પ્રમાણપત્રન ે
આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ નિવાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી 
કરવાને પાત્ર નથી.(વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૫ ગજુરાત િરકારના કમગચારીઓ 
કે જેઓ ગજુરાત િરકારની 
નોકરીમાાં કાયમી ધોરણ ેઅથવા 
હાંર્ામી ધોરણ ેિળાંર્ છ માિ 
સધુી કામર્ીરી બજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ નનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલ 
વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમગચારીઓ 

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંરે્લ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુ
પડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય પરાંત ુ
ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી નવર્યક,પશ ુ ણચરકત્િાની પદવી કે રડ્લોમાની જગ્યા પર 
નનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા(Any such 
post)માટે ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય 
ત્યારે જે િાંવર્ગમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને, તેઓએ 
બજાવેલ િેવાના િમય અથવા વધમુાાં વધ ુપાાંચ વર્ગની છૂટછાટ તે બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે. 

 

૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(૨)ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યનુનવનિિટી/િાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદવારે અરજી િાથે માન્ય યનુનવનિિટી/િાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વર્ો/િેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની 
સ્વયાં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામાાં આવશ ેનહી. 
(૪)શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશ ેનહી. 
(૫)જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તમેનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવર્તો આપવાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧) માાંર્ેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્વાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવ ેતે તારીખથી,    
     (બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના િાંદભગમાાં અનભુવ ર્ણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના િમથગનમાાં અનભુવનો િમયર્ાળો (રદવિ, માિ, વર્ગ), મ  ળ 
પર્ાર અને કુલ પર્ારની નવર્તો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની નવર્તો િાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુાં રહશેે.આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તાનધકારીની િહી અને તારીખ િાથેનુાં રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંનત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ 
અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ર્ણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 



૭. અનસુચૂિત જિજાનત વગગ:- 
(૧) મ  ળ ગજુરાતના અનસુ  ણચત જનજાનત વર્ગના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની િાંબાંનધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 
વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૩) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના િમથગનમાાં િક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ  ક િામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક િાથ ેજાનત 
પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ નહીં હોય તો ત ેપાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશ ેનહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાન ેપાત્ર 
બનશ.ે 
(૪) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાનત અંર્ે જે નવર્ત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનાંતી માન્ય રાખવામાાં 
આવશે નહી. 
૮. માજી સૈનિક 
(૧) માજી િૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવર્તો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી િૈનનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચ  ક મોકલવાની રહશેે. 
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવર્તો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારન ેજ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  
શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ટ્રટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલન 
ચલન અશક્તતા અથવા મર્જનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 
(ર્) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય, પરાંત ુજગ્યાની 
ફરજોને અનરુપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે 
અરજી કરી શકશે. આવા પ્રિાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશ.ે 
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના િમથગનમાાં િામાન્ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી નનયત થયેલ નમ  નામાાં િરકારી હોક્સ્પટલના સનુપ્રટેન્ડને્ટ /નિનવલ 
િર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ  ક મોકલવાની રહશેે. જો 
પ્રમાણપત્રની નકલ િામલે કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો ત ેપાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશ ેનહીં શારીરરક અશક્તતા 
ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનહીં. 
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર 
 મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તનેી જગ્યા જે ત ે
 કક્ષાના (category)પરુુર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
જો ઉમદેવારનો િમાવેશ અનામત વર્ગ, માજી િૈનનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એક 
થી વધ ુનવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્િામાાં તેને લાગ ુપડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

 
૧૧. નવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં ત ેકોલમ િામ ે“હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ 
દશાગવવુાં . 
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં ત ેકોલમ િામ ે“હા” અચ  ક લખવુાં અન્યથા“ લાગ ુ
પડતુાં નથી” એમ દશાગવવુાં . 



(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 
િાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડનેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) નવધવા ઉમેદવારને િરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં 
આવશે. 
(પ)   કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે િમયે ‘’નવધવા‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ અથવા 
જાહરેાત પ્રનિધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “નવધવા” બને 
અને તે અંર્ે જરરી દસ્તાવેજી પ  રાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ 
તબકકા બાકી હોય ત ેતબકકાથી જ તવેા મરહલા ઉમેદવારોને ‘’ નવધવા મરહલા ઉમેદવાર ‘’ તરીકેના લાભ આપવામાાં 
આવશે.   
૧૨. િા વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત િરકારના િરકારી/અધગિરકારી/િરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં િેવા બજાવતા 
અનધકારીઓ/ કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના િાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે 
પોતાના નવભાર્/ખાતા/કચરેીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ  ક કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના નનયોક્તા 
તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવિમાાં અરજી કરવાની પરવાનર્ી નહીં આપવાની જાણ 
કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 
(૨) કેન્દ્ર િરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી િાથે નનમણ  ક અનધકારીનુાં ‘ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર’ રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૩) રબર મલુાકાત િમયે ઉમેદવારે િક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોર્ કે અન્ય જાહરે િેવા આયોર્ અથવા અન્ય િરકારી /અધગ િરકારી /િરકાર 
હસ્તકની િાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની નવર્ત અરજીપત્રકમાાં આપવાની 
રહશેે. જો ઉમેદવારનો ર્ેરલાયકનો િમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
૧૪. ફરજજયાત નિવનૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અર્ાઉ ઉમેદવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત 
નનવનૃત્ત, રુખિદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની નવર્ત આપવાની રહશેે. 
૧૫. અગત્યિી જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની નનમણ  ક માટે િીધી ભરતીથી પિાંદર્ીની પરક્રયા અનિુરવાની થાય છે. જે માટે The Gujarat 

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનિુાર ઉમેદવારોની પિાંદર્ી પ્રાથનમક 
કિોટી અને રબર મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથનમક કિોટીના ગણુક્રમાનિુાર જરરી અરજીઓની ચકાિણી 
કરી ઉમેદવારોની રબર મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કિોટીનુાં માધ્યમ આયોર્ અન્યથા નક્કી કરશે 
નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથનમક કિોટી િામાન્યત: અમદાવાદ/ર્ાાંધીનર્ર  ખાત ેલેવામાાં આવશ,ે અને ઉમેદવારોએ 
સ્વ ખચ ેઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  
(૨) પ્રાથનમક કિોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પિાંદર્ી માટે ર્ણવામાાં આવશે. રબર મલુાકાત માટે બોલાવવાના 
થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથનમક કિોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો તેમને રબર મલુાકાત 
માટે પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાિણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે નવચારણામાાં લેવામાાં આવશ ેનહી. 
(૩)પ્રાથનમક કિોટીમાાં િામાન્ય અભ્યાિના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને િબાંનધત નવર્યના ૨૦૦ ગણુ માટે 
૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 



 (૪)ઉમેદવારોની આખરી પિાંદર્ી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથનમક કિોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રુબરુ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથનમક કિોટીમાાં ૩૦૦ 
ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રુબરુ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર 
ર્ણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપવામાાં આવશે. 
નોંધ :- અિાધારણ િાંજોર્ો તથા અપવાદરપ રકસ્િામાાં િીધી ભરતી માટેની માત્ર રુબરુ મલુાકાતના આધારે પિાંદર્ી 
પ્રરક્રયા અપનાવવાનો નનણગય લેવાનો આયોર્ને અનધકાર રહ ેછે.  

સ્પરટીકરણ :- જો ઉમેદવારે પ્રાથનમક કિોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રુબરુ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ 
ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેણખત પ્રાથનમક કિોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રુબરુ મલુાકાતના ૫૦ 
ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. પ્રાથનમક કિોટી/અને રબર મલુાકાતના કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી પિાંદર્ી 
માટેનુાં લાયકી ધોરણ ણબન અનામત વર્ગ અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે નીચે મજુબ રાખવામાાં આવે છે.  

ક્રમ વગગ (Category) વગગ- ૧ અિે ૨ 
 પરુુષ 

વગગ- ૧ અિે ૨ 
મહહલા 

૧ ણબનઅનામત  (િામાન્ય) વર્ગ  ૫૦ ૪૫ 
૨ િા. શૈ. પ. વર્ગ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાનત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જન જાનત  ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) અપવાદરપ રકસ્િામાાં અિાધારણ િાંજોર્ોમાાં પરાંપરાર્ત રીતે માત્ર રબર મલુાકાતને આધારે જ પિાંદર્ી અંર્ે આયોર્ 
દ્વારા નનણગય લેવામાાં આવશે. જેમા પિાંદર્ીનુાં લાયકી ધોરણ માત્ર  રબર મલુાકાતના ગણુને આધારે ઉપર જણાવ્યા 
મજુબનુાં રહશેે. 
(૬) પ્રાથનમક કિોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ નવકલ્પ આપવામાાં 
આવશે, પાાંચમો નવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમદેવારે તમામ નવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ 
ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક નનનશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અને જો 
પાાંચમો નવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શ  ન્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  

નવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેર્ેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં.  
(૭) રબર મલુાકાતમાાં આયોર્ની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ કેટેર્રી વાઈઝ જગ્યાની િાંખ્યાન ેધ્યાને 
લઈ નીચે મજુબ અનિુરવાનુાં રહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                         કુલ જગ્યાઓ પૈકી રબર મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર                                                                                         
                                                            ઉમેદવારોનીિાંખ્યા 

    ૦૧                                                       ૦૬ 

    ૦૨        ૦૮ 

    ૦૩        ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 
(૮) પ્રાથનમક કિોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પિાંદર્ી માટે ર્ણવામાાં આવશ.ે તેમજ ઉપયુગક્ત કોલમમાાં દશાગવેલ િાંખ્યા 
પ્રમાણે રબર મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમદેવારના પ્રાથનમક કિોટીના ૧૦ ટકા  કે તેથી 
ઓછા ગણુ હશ ેતો રબર મલુાકાતને પાત્ર ર્ણવામાાં આવશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષણણક લાયકાત અને/અથવા વધ ુઅનભુવ 
અને/અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રબર મલુાકાત માટે આયોર્ ઉમેદવારોની િાંખ્યા મયાગરદત કરી શકશે. 



(૧૦) િીધી ભરતી માટે રબર મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પિાંદર્ી માટેનુાં લઘતુમ ધોરણ વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ માટે 
ણબનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામાાં આવે છે. ઇન્ટરવ્ય ુ
કનમટી દ્વારા રબર મલુાકાતમાાં ઉમેદવારના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ
કનમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચાગ નવચારણા કયાગ બાદ િવાગનમુતે ગણુ 
આપશે. 
(૧૧) માજી િૈનનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમદેવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે િબાંનધત કેટેર્રીના માજી િૈનનક 
તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણનેા લઘતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમને િબાંનધત કેટેર્રીની 
અનામત જગ્યા િામે ર્ણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણનેી આ કેટેર્રીઓ માટે રાખવામાાં આવલે અનામત 
જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રા્ત ન થાય કે પરુતી િાંખ્યામાાં પ્રા્ત ન થાય તો િબાંનધત કેટેર્રીના 
લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પિાંદર્ી કરવામાાં આવશે. 
(૧૨) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પિાંદર્ી પદ્ધનત અનિુરવાની રહશેે અને 
રબર મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત િાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો 
ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમદેવારોનો િમાવેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમદેવારોની પ્રનતક્ષાયાદીમાાં 
પિાંદર્ી ર્ણવામાાં આવશે આ જોર્વાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. ણબન અનામત વર્ગના મરહલા 
ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વર્ગના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.   
૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રબર મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. 
(૨) અનસુ  ણચત જાનત, અનસુ  ણચત જનજાનતના ઉમેદવારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-નપતાની વાનર્િક 
આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રબર મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે 
ગજુરાત એિ.ટી. નનર્મ દ્વારા નનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બિ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રબર 
મલુાકાતના રદવિે નનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩)  રબર મલુાકાતના રદવિે રબર મલુાકાતના પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. 
જો ઉમેદવાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રબર મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાિ નોંધ લેવી. 
૧૭. િીિે દશાગવ્યા મજુબિી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ િથી) 
(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મિુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાગવેલ નવર્તો અધ  રી કે અિાંર્ત હોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે િહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્િથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાિપોટગ િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી િાથે પ  રેપ  રી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુ  ણચત જનજાનત તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અનધકારી દ્વારા 
અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી િૈનનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાતના િાંદભગમાાં માકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુતેના 
િમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો િમયર્ાળો, 
મળુપર્ાર, કુલપર્ાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય તથા િાંસ્થાના લેટર પેડ ઉપર ન હોય . 



(૧૨) ઓિ લાઈિ જાહરેાતિી અરજી કરવાિી રીત  ક્રમાાંક: ૧૪ િીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોિે સબાંનધત) પ્રમાણપત્રો /અિે 

જેિા આધારે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાિી પ્રમાચણત કરેલ િકલો આયોગિે 

મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે િહીં હોય તેવા ઉમેદવારોિી અરજી અધરુી ગણીિે રદ ગણવામા આવશે. 
૧૮. નિમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત િાંબાંધમાાં નનમણ  ક માટે પિાંદ થયેલા ઉમેદવારની િરકારશ્રીના િાંબાંનધત નવભાર્ને આયોર્ 
દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણ  ક પત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્્યટુર અંર્ેની િીિીિી અથવા 
તેની િમકક્ષ રાજ્ય િરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત 
નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર નનમણ  કને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) નનમણ  ક અંર્ેની િઘળી કાયગવાહી િરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંર્નેો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર 
આયોર્ ધ્યાન ેલેશે નહીં. 
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત /અનભુવ /ઉંમર વર્ેરેના િમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની નનમણ  ક પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને 
આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને િલાહ આપવામાાં આવ ે
છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકિાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરવા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોનષત ઠરેલા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી 
દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અિલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાણણત 
નકલમાાં કોઇપણ િાંજોર્ોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા 
ચેડાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બ ે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની 
પ્રમાણણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ અથવા નવિાંર્તતા જણાય તો ત ેનવિાંર્તતાઓ બાબતની સ્પરટતા 
રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા દોનર્ત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ  ણગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અર્ત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા નનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ અનનયનમત કે અનણુચત ઉપાયોનો િહારો લીધો હોય, 
(૭) કિોટી િમયે કોઇ અનણુચત િાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અનશરટ બાબતો િરહતની અિાંર્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતગણ  ક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 
પસુ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તણલણખત િારહત્યની મદદથી અથવા વાતણચત દ્વારા કે કોઇ િાાંકેનતક 
રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ ે નનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની 
શારીરરક ઇજા પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોર્વાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે િીધી અથવા 
આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ નશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, 
ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે. 
 



(ક) આયોર્ દ્વારા તે પિાંદર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
(ખ) તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રબર મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧) આયોર્ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદર્ી માટે, અન ે
(ર) રાજય િરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ર્) જો િરકારી િેવામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના નવરધ્ધ િમણુચત નનયમો અનિુાર નશસ્તભાંર્ના પર્લાાં લઇ  
  શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત નવર્તોમાાં નનરદિરટ કરેલ નશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ િરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 
  (૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પરટ આરોપો અથવા કેિના પ્રકાર બાબતે, 
  (ર) લેખીતમાાં નશક્ષા અંર્ ેબચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને 
  (૩) નશક્ષા અંર્ે નનયત િમય મયાગદામાાં રબર રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 
   

 
                                                                                              િાંયકુ્ત િણચવ 
                                                ગજુરાત જાહરે િેવા આયોર્ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:- 
આ જાહરેાતના િાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી 
શકશ.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૫) અનિુરવાના રહશેે. Confirmation Number 

મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશે. 
(૧) િૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. 
 આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે.  
 િૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ નવર્તોનો અભ્યાિ ઉમેદવારોએ કરવો. 
        અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુાં. 
(૩)    Assistant Director, Class-II ઉપર click કરવાથી જગ્યાની નવર્તો મળશ ે
(૪) તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં િૌ પ્રથમ 

“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) નનશાની હોય તનેી નવર્તો ફરજજયાત 
ભરવાનીરહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની નવર્ત 
લખવી જેથી જરર જણાયે આયોર્ ઉમેદવારને મારહતર્ાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુાં 
અન ેપોતાની શકૈ્ષણણક નવર્ તોભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અન ેExperience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માર્તા 

હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module માાં 

િમાનવરટ ન થતો હોય, તો િાદા કાર્ળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે 
વધારાના અનભુવની નવર્ત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હવ ેsave  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate 

થશે. જે ઉમેદવારે િાચવીને રાખવાનો રહશેે અન ેહવ ેપછી આ જાહરેાતના િાંદભગમાાં આયોર્ િાથેના કોઈપણ 
પત્રવ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને કરી શકાશે, 
આ સનુવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી / બાદ 
આ સનુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હવ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ે
તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અન ેsignature upload કરવાના 
છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ િે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ િે.મી પહોળાઈ અન ેsignature નુાં માપ ૨.૫ િે.મી. ઊંચાઇ 
અન ે૭.૫ િે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અન ેsignature upload કરવા િૌ પ્રથમ તમારો photo અન ે
signature .jpg Formatમાાં (10 KB) િાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” 

Button પર click કરો હવ ેChoose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store 

થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અન ે “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની 

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


બાજુમાાં “Upload “ Button પર Click કરો હવ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે signature પણ 
upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અન ે“Application number” તથા Birth 

Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બ ે(૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application 

દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધુારો 
કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લવેો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇ 
પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં કોઇ પણ સધુારો 
થઇ શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારવાની જરર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm 

application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોર્માાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં 
“confirmation number” generate થશે જે હવ ે પછીની બધીજ કાયગવાહી માટે જરરી હોઈ, ઉમેદવારે 
િાચવવાનો રહશેે. Confirmation number નિવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ 
અરજીપત્રકની નપ્રન્ટ અચ  ક કાઢી રાખવી. 

(૧૪) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાિે િાચવીને રાખવાનુાં રહશેે અને જ્યારે આયોર્ દ્વારા 
માંર્ાવવામાાં આવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો િરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે 
અથવા આયોર્ની કચેરીમાાં રબરમાાં આપી જવાના રહશેે. 

 

    અરજીપત્રક અિે જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેિી તકેદારી :- 
ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચ ેસ  ચવેલ િાંબાંનધત પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુ
પડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાણણત કરેલ નકલો ક્રમાનિુાર અચકુ જોડીને જાહરેાતમાાં દશાગવેલ નવર્ત મજુબ 
િાંપણુગ અરજીપત્રક આયોર્ દ્વારા માંર્ાવવામાાં આવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો િરહત નનધાગરીત તારીખની 
િમય મયાગદામાાં આયોર્માાં ર્ાાંધીનર્ર ખાત ેજમા કરાવવાના રહશેે.  

 
(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પરટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની 
રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, િહી િરહત નવર્તો વાંચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પરટ ના હોય તો પાિપોટગ િાઇઝનો 
ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લર્ાવવાનો રહશેે. િહી સ્પરટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  િહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એિ.એિ.િી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર 
માન્ય ર્ણાશે નહીં)   
(૩) જાનતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજનજાનત વર્ગ માટે) 
(૪) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં િા.વ.નવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં નનયત નમનુામાાં 
િરકારી હોસ્પીટલના સનુપ્રટેન્ડને્ટ / નિનવલ િર્જન / મેરડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર           
(૫) માજી િૈનનક ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૬) પરરણણત મરહલાઓના રકસ્િામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બદલાવલે હોય તો ત ેઅંર્ેના 
જાહરેનામાની નકલ  
(૭) નવધવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંર્ેના િોર્ાંદનામાની નકલ  
(૮) સ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / િેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)              
(૯) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૦) અનસુ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / િેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)    
 



(૧૧) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ જરરી હોય તો) 
(૧૨) નવદેશની યનુનવનિિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંર્ેના પરુાવાની નકલ  
(૧૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો / અનધકૃતતાની નવર્તો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૧૪) િરકારી કમગચારીના િબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૫) અનભુવના પ્રમાણપત્રો ( જાહરેાત મજુબ જરરી હોય તો ક્રમાનિુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા િાંવર્ગના 
કાયગકાળની શરઆતથી પર્ારની નવર્ત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહશેે.) 
(૧૬) જાહરેાતની જોર્વાઇ અનિુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા / પ્રમાણપત્રો                                

અરજીપત્રક ણબડાણો િાથે  નનધાગરીત તારીખની િમય મયાગદામાાં આયોર્માાં જમા કરાવવામાાં આવેલ નહીં 
હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં હોય તો ઉમેદવારની 
િીધે િીધી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેિમાાં ન બને તે માટે અરજી, આયોર્માાં 
રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંર્ે પ  રતી કાળજી રાખી, ચકાિણી કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવ ેછે.  
 
ખાસ અગત્યિી સિુિા:- સાંપણુગ અરજીપત્રક નિધાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા બાદ 
િહીં જોડલે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્વીકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા 
આવશે તો આયોગ દ્વારા નવિારણામાાં લેવાશે િહીં. 
 
 

(૧૫) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, િાંજોર્ોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની િાથે નનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ર્ણાશે અન ે
અર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણવામાાં આવશે. અર્ાઉની અરજી િાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી િામે 
ર્ણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી િાથે નનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા 
ઉમેદવારની નનયત ફી િાથનેી કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી 
વધ ુઅરજી િાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં. 

 

અરજીફી : 
 મ  ળ ગજુરાતના અનસુ  ણચત જનજાનત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી.  
 
ઉમેદવારોને ખાિ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાિણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના 
ભરતી નનયમો, તથા જાહરેાતની જોર્વાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તમે માલ  મ પડશે તો તમેની ઉમદેવારી 
કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 
 
િોંધ : મદદનીશ નનયામક, વર્ગ-૨ની જગ્યાના ભરતી નનયમો, અરજી પત્રક િાથ ેજોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની 
નકલ, વયમયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા િાંજોર્ોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની નવર્તો, શારીરરક અશક્તતા અંર્ેના 
પ્રમાણપત્રનો નમ  નો, િરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ  નો અન ેજાહરેાતની અન્ય વધ ુ
નવર્તો આયોર્ની કચેરીના નોરટિ બોડગ અન ેઆયોર્ની વેબિાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશ.ે 

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

