
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક:  ૫૧/ ૨૦૧૬-૧૭,  ઉધોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકની વનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અને લખેન 
સામગ્રી ખાતામાાં મદદનીશ વ્યવસ્થાપક,વગગ-ર ની કુલ-૦3 જગ્યાઓના ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે  તા:૧૮-૧૦ 
-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તાાઃ ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે 
છે.  
જગ્યાનુાં નામ:- મદદનીશ વ્યવસ્થાપક,વગગ-ર, ની કુલ-૦૩  જગ્યાઓ (નીચે દશાાવ્યા મજુબ)  

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત જગ્યાઓ 

૧ બબન અનામત  ૦૨ -- 
૨ સા. શૈ. પ. િગા ૦૧ -- 
 કુલ ૦૩ -- 

નોંધ: (૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો  બબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરાંત ુતેમને પસાંદગી માટેના 
ધોરણો બબન અનામત કક્ષાના લાગ ુપડશે. 
(૨)  ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતાાં  ઉમેદિારો માટે અનામત નથી. પરાંત ુ
શ્રિણની અશક્તતા (H.H.-Hearing Handicapped) ધરાિતા ઉમેદિારો કે જેની અશક્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુ
પરાંત ુ૭પ% થી ઓછી હોય તેિા ઉમેદિારો તથા હલનચલનની અશક્તતા OL (One Leg affected)   અથિા 
OA (One Arm affected) ની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતાાં  ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. આ વસિાય અન્ય 
પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી.  
શૈક્ષણિક લાયકાત :-   (૧)  ભારતમાાં કેન્દ્રીય અથિા રાજય અવધવનયમથી અથિા તે હઠેળ સ્થપાયેલી  અથિા 
સાંસ્થાવપત યવુનિાવસટીઓ  પૈકીની કોઇપણ યવુનિવસિટી અથિા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથિા યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટસ 
કવમશન અવધવનયમ, ૧૯પ૬ ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનિવસિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષબણક 
સાંસ્થામાાંથી મેળિેલ મદુ્રણ પ્રૌધોબગકી ( વપ્રનન્ટિંગ ટેકનોલોજી) માાં પદિી ધરાિતા હોિા જોઇએ; અને  
(અ) સરકારી મદુ્રણ અને લખેનસામગ્રી વનયામકની કચરેી, ગજુરાત રાજયની તાબાની સેિામાાં, યાંત્ર સિકે્ષક (મશીન 
ઓિરવસયર) અથિા બાંધાઇ સિેક્ષક (બાઇનન્ડિંગ ઓિરવસયર) અથિા માનક સિેક્ષક અથિા મખુ્ય પરીક્ષક અથિા 
વસવનયર આકારણીકાર, િગા-૩ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેિી જગ્યા ઉપરનો આશરે બ ેિર્ાનો 
અનભુિ ધરાિતા હોિા જોઇએ; અથિા 
(બ) આધવુનક કાંપોબ િંગ અથિા વપ્રનન્ટિંગ અથિા બાઇનન્ડિંગ વસસ્ટમ અથિા વપ્રનન્ટિંગ ઉધોગોન ે લગતાાં ઔધોબગક ખચા 
રહસાબ અને આકારણી (અંદાજ) નો આશરે બ ેિર્ાનો અલગ અથિા સાંયકુત અનભુિ ધરાિતા હોિા જોઇએ. આિો 
અનભુિ, સરકારી મદુ્રણ અને લખેનસામગ્રી વનયામકની કચેરી, ગજુરાત રાજયની તાબાની સેિામાાં, યાંત્ર સિકે્ષક 
(મશીન ઓિરવસયર) અથિા બાંધાઇ સિકે્ષક (બાઇનન્ડિંગ ઓિરવસયર) અથિા માનક સિેક્ષક અથિા વસવનયર 
આકારણીકાર અથિા મખુ્ય પરીક્ષક, િગા-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેિી જગ્યાને સમકક્ષ ગણી 
શકાય તેિી જગ્યા પર ઓછામાાં ઓછા બ ેઓફસેટ મદુ્રણ (વપ્રનન્ટિંગ) યાંત્રો અને બીજી મદુ્રણ (વપ્રનન્ટિંગ) યાંત્રસામગ્રી 
ધરાિતા વપ્રનન્ટિંગ પ્રેસમાાં મળેિેલ હોિો જોઇએ ; અથિા  
(૨)  ભારતમાાં કેન્દ્રીય અથિા રાજય અવધવનયમથી અથિા તે હઠેળ સ્થપાયેલી  અથિા સાંસ્થાવપત યવુનિાવસટીઓ  
પૈકીની  કોઇપણ યવુનિવસિટી અથિા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથિા યવુનિવસિટી ગ્રાન્ટસ કવમશન અવધવનયમ, ૧૯પ૬ 
ની કલમ-૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનિવસિટી તરીકે જાહરે થયેલી બીજી કોઇપણ શૈક્ષબણક સાંસ્થામાાંથી મેળિેલ મદુ્રણ પ્રૌધોબગકી 
( વપ્રનન્ટિંગ ટેકનોલોજી) માાં રડપ્લોમા ધરાિતા હોિા જોઇએ; અને  



(અ)  સરકારી મદુ્રણ અને લખેનસામગ્રી વનયામકની કચેરી, ગજુરાત રાજયની તાબાની સેિામાાં, યાંત્ર સિેક્ષક 
(મશીન ઓિરવસયર) અથિા બાંધાઇ સિેક્ષક (બાઇનન્ડિંગ ઓિરવસયર) અથિા માનક સિેક્ષક અથિા મખુ્ય પરીક્ષક 
અથિા વસવનયર આકારણીકાર, િગા-૩ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેિી જગ્યા ઉપરનો આશરે ચાર 
િર્ાનો અનભુિ ધરાિતા હોિા જોઇએ;  અથિા 
(બ) આધવુનક કાંપોબ િંગ અથિા વપ્રનન્ટિંગ અથિા બાવઇન્ડાંગ વસસ્ટમ અથિા વપ્રનન્ટિંગ ઉધોગોને  લગતાાં ઔધોબગક ખચા 
રહસાબ અને આકારણી (અંદાજ) નો આશરે ચાર િર્ાનો અલગ અથિા સાંયકુત અનભુિ ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
આિો અનભુિ, સરકારી મદુ્રણ અને લેખનસામગ્રી વનયામકની કચેરી, ગજુરાત રાજયની કચેરીની તાબાની સેિામાાં, 
યાંત્ર  સિકે્ષક (મશીન ઓિરવસયર) અથિા બાંધાઇ સિકે્ષક (બાઇનન્ડિંગ ઓિરવશયર) અથિા માનક સિેક્ષક અથિા 
વસવનયર આકારણીકાર અથિા મખુ્ય પરીક્ષક, િગા-૩ ના દરજજાથી ઉતરતા દરજજાની ન હોય તેિી જગ્યાને સમકક્ષ 
ગણી શકાય તેિી જગ્યા પર ઓછામાાં ઓછા બે ઓફસેટ મદુ્રણ (વપ્રનન્ટિંગ) યાંત્રો અને બીજી મદુ્રણ (વપ્રનન્ટિંગ) યાંત્રસામગ્રી 
ધરાિતા વપ્રનન્ટિંગ પ્રેસમાાં મળેિેલ હોિો જોઇએ.  
(૩)  ગજુરાત મલુ્કી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણ ેકોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ 
અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાિતા હોિા જોઇએ.  
(૪) ગજુરાતી અથિા રહન્દી અથિા તે બાંનેનુાં  પરુત ુાં જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
પગાર:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેડ પે- રૂ. ૪૬૦૦ )  

ઉંમર:-  ૩૭ વર્ગથી વધ ુનહીં.   
(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી િયમયાાદા આપિામાાં આિેલ છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના 

ઉમેદિારો  
પાાંચ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૨ બબન અનામત, અનસુબુચત જાવત તથા અનસુબુચત જનજાવત િગાના 
મરહલા ઉમેદિારો 

પાાંચ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના 
મરહલા ઉમેદિારો 

દસ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સરહત ઉમેદિારો લશ્કરમાાં બજાિલે સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િર્ા 
(િધમુાાં િધ ુ૪૦ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૫  શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો :- શ્રિણની અશક્તતા (H.H.-Hearing Handicapped) ધરાિતા ઉમેદિારો કે જેની 
અશક્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુપરાંત ુ૭પ% થી ઓછી હોય તેિા ઉમેદિારો  અથિા હલનચલનની અશક્તતા OL (One 
Leg affected) અથિા OA (One Arm affected) ની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતાાં ઉમેદિારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડાના 
તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ િર્ા સધુીની છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા 
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૬  ગજુરાત સરકારના કમાચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણ ે અથિા હાંગામી 
ધોરણ ે સળાંગ છ માસ સધુી 
કામગીરી બજાિતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાાિેલ 
િયમયાાદાની અંદર થયેલ હોય 
તેિા કમાચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાાદા લાગ ુપડશે 
નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ
ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી વિર્યક,પશ ુબચરકત્સાની પદિી કે રડપ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ  ાંક 
પામેલ કમાચારીને જાહરેાતમાાંની આિી લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)માટે 
ઉપલી િયમયાાદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાાિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે 
જે સાંિગામાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા કમાચારીને, તેઓએ 
બજાિેલ સેિાના સમય અથિા િધમુાાં િધ ુપાાંચ િર્ાની છૂટછાટ તે બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

 
 
       સાંયકુત સબચિ  
                                                                               ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ   



 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                                           R-1 BRANCH 

Advt. No. 51/2016-17 : Online applications are invited for the post of the Assistant Manager, Class-

II  under the   Director of Government Printing and Stationery during Date:18-10-2016, 13.00 p.m. 

to Date: 03-11-2016, 13.00 p.m.  

Total  No. of  vacancy :- 03  ( As Below)  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women  
1 GENERAL 02 - 

2 S.E.B.C. 01 - 

 Total  03 - 

        

Note:- (1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

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

(2) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But Those 

Candidates who have H.H. (Hearing Handicapped) having disability in moderate category (40% or 

above but less than 75%) or O.L. (One Leg affected) or O.A. (One Arm affected) can apply. The 

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

 

E.Q:- (1) Possess a degree in Printing Technology obtained from any of the Universities established 

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

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

Commission Act, 1956; and  

(i)  have about two  years experience on the post not below the rank of Machine Overseer or Binding 

Overseer or Standard Overseer or Head Examiner or Senior Estimator, Class  III   in the subordinate 

service of the Directorate of Government Printing and Stationery, Gujarat State; or 

(ii) have about two years separate or combined experience in modern composing or Printing or 

binding system or industrial cost accounting and estimating related to printing industries. Such 

experience shall be gained in the Printing press having at least two offset printing machine and other 

Printing machinery on the post which can be considered equivalent to the post not below the rank of 

Machine Overseer or Binding Overseer or Standard Overseer or Senior Estimator or Head Examiner, 

Class III, in the subordinate service of the Directorate of Government Printing and Stationery, Gujarat 

State; or  

 

(2) Possess a  diploma in Printing Technology obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act 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; and  

(i)  have about four years experience on the post not below the rank of Machine Overseer or Binding 

Overseer or Standard Overseer or Head Examiner or Senior Estimator, Class III, in the subordinate 

service of the Directorate of Government Printing and Stationery, Gujarat State; or 

  

(ii) have about four years separate or combined experience in modern composing or Printing or 

binding system or industrial cost accounting and estimating related to printing industries Such 

experience shall be gained in the Printing press having at least two offset printing machine and other 

Printing machinery on the post which can be considered equivalent to the post not below the rank of 

Machine Overseer or Binding Overseer or Standard Overseer or Senior Estimator or Head Examiner, 

Class- III, in the subordinate service of the Directorate of Government Printing and Stationery, 

Gujarat State;  

(3) Possess 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 37 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application.  

                    

Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 

 

 S.E.B.C. Candidates of origin of Gujarat  05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 Women Candidates belonging to Unreserved, 

S.C. and S.T. Category 

05 Years (maximum up to 45 years)                    

3 Women Candidates belonging to S.E.B.C.  

category of origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years)                    

4  Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three years up to 40  

years. 

5 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have H.H. (Hearing 

Handicapped) having disability in moderate category (40% or above but less than 75%) or O.L. (One 

Leg affected) or O.A. (One Arm affected) 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. No 

relaxation is available to the candidates possessing other than the prescribed physical disabilities. 

(maximum up to 45 years) 

6 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either as 

a permanent or a 

temporary officiating 

continuously for six 

months and had not 

crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment. 

(i) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગહરકત્વ:- 
ઉમેદિાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ગ) ભ  તાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ) વતબેટ નો 
વનિાાવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આિેલા હોિા 
જોઇએ,અથિા (ચ) મ  ળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ  િા 
પારકસ્તાન(બાાંગ્લાદેશ), બમાા (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેિા પ  િા આરિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાાં ાનીયા,  ાાંબીયા, મલાિી,  ૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ.પરાંત ુ
પેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માાંઆિતા ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં 
જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદિારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક આયોગ વિચારણામાાં 
લેશે. અને જો વનમણ  ક માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણ  ક આપશે. 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમા કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં અથિા 
ઓનલાઈનની ફી રૂ.૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જમા કરાિિાની રહશેે. જ્યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ તથા 
શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી જમા કરાિિાની રહશેે નહીં. કન્ફમા થયેલ 
અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓરફસમાાં જમા કરાિિાના નથી. પરાંત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની િબેસાઈટના 
માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાિિાનો સાંદેશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની 
કચેરીમાાં મોકલિાનુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં િધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરિાની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 

               (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી િગરની અબગ્રમ નકલ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી.  
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાિેલ ન હોય ત્યાાં આિા ઉમેદિારો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદિારો 
અરજી કરી શકે છે. 

               (૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 
મરહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત 
છે તેમ ગણિાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોની પસાંદગી માટે વિચારણા થઇ શકે છે, 
પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર 
માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદિાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુર્ ઉમેદિાર 
અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુર્ 
ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 



ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણામાાં 
લેિાના થશ ેઅન ેકોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં 
પરુુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ 
મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદિારો પસાંદગી પામી શકે છે.) 
૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વારા અપાયલે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉમેદિારમાને તો સક્ષમ અવધકારીએ 
આપેલ િય અને અવધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત 
અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મ  ળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ 
છે અને પોતાની સમક્ષ રજ કરિામાાં આિેલ પરુાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે 
એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાાિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પરુત ુાં 
કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને અવધિાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાા (credibility) ના આધારે સ્િીકાર 
કે અસ્િીકારનો વનણાય આયોગ દ્વારા લેિામાાં આિશે. 
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાાિેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
 

 ૪.વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી િયમયાાદા આપિામાાં આિલે છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના 

ઉમેદિારો  
પાાંચ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૨ બબન અનામત, અનસુબુચત જાવત તથા અનસુબુચત જનજાવત િગાના 
મરહલા ઉમેદિારો 

પાાંચ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના 
મરહલા ઉમેદિારો 

દસ િર્ા (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સરહત ઉમેદિારો લશ્કરમાાં બજાિલે સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િર્ા 
(િધમુાાં િધ ુ૪૦ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૫  શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો :- શ્રિણની અશક્તતા (H.H.-Hearing Handicapped) ધરાિતા ઉમેદિારો કે જેની 
અશક્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુપરાંત ુ૭પ% થી ઓછી હોય તેિા ઉમેદિારો  અથિા હલનચલનની અશક્તતા OL (One 
Leg affected) અથિા OA (One Arm affected) ની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતાાં ઉમેદિારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડાના 
તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ િર્ા સધુીની છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા 
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ાની મયાાદામાાં) 

૬  ગજુરાત સરકારના કમાચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણ ે અથિા હાંગામી 
ધોરણ ે સળાંગ છ માસ સધુી 
કામગીરી બજાિતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાાિેલ 
િયમયાાદાની અંદર થયેલ હોય 
તેિા કમાચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાાદા લાગ ુપડશે 
નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ
ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી વિર્યક,પશ ુબચરકત્સાની પદિી કે રડપ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ  ાંક 
પામેલ કમાચારીને જાહરેાતમાાંની આિી લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)માટે 
ઉપલી િયમયાાદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાાિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે 
જે સાંિગામાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા કમાચારીન,ે તેઓએ 
બજાિેલ સેિાના સમય અથિા િધમુાાં િધ ુપાાંચ િર્ાની છૂટછાટ તે બ ેપૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદિાર જાહરેાતમાાં દશાાિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા હોિા 
જોઇએ. 



(૨)ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ િર્ો/સેમેસ્ટર) અને પદિી 
પ્રમાણપત્રોની સ્િયાં પ્રમાબણત નકલ રજુકરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણિામાાં આિશે નહી. 
(૪)શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 
(૫)જાહરેાતમાાં દશાાિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તમેનો હક્ક દાિો હોય તો આિા 
ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વિગતો આપિાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧) માાંગેલ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિામાાં આિશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગિાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મળેિિામાાં આિ ેતે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભામાાં અનભુિ ગણિામાાં આિશે. 
(૩) ઉમદેિારે અરજીમાાં જે અનભુિ દશાાિેલ હોય તેના સમથાનમાાં અનભુિનો સમયગાળો (રદિસ, માસ, િર્ા), 
મ  ળ પગાર અનેકુલ પગારની વિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિની વિગતો સાથેનુાં 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ 
સાથેનુાં રજુ કરિાનુાં રહશેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં 
આિશ ેનહીં.અરજી કયાા પછી અનભુિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંવત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે ઉમેદિારે 
મેળિેલ અનભુિ માન્ય અનભુિ તરીકે ગણત્રીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં. 
૭. અનસુણૂિત જનજાતત, અનસુણૂિત જનજાતત તથા સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મ  ળ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિારોને જ અનામત િગાના ઉમેદિાર 
તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુ  બચત જાવત, અનસુ  બચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિારો પૈકી 
ઉમેદિાર જે િગાના હોય તેની વિગત અરજીપત્રકમાાં અચ  ક આપિી. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 
િગાના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. 
(૪) અનામત િગાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 
આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ  ક સામેલ કરિાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથ ેજાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશ ેનહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાન ે
પાત્ર બનશ.ે 
(૫) સામાજજક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત િગાના ઉમદેિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ “ઉન્નત 
િગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 
(૬) (ક)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગામાાં સમાિેશ ન થતો હોિા 

અંગેનુાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વિભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયલે 
પરરવશષ્ટ (ક)(ગજુરાતીમાાં)ના નમનુામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પ  રા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના નાણાકીય 
િર્ાની આિકન ેધ્યાન ેલઈને આપિામાાં આિલે પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. આ પરરવશષ્ટ (ક) 
(ગજુરાતીમાાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથિા ત્યારબાદ સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ હોવુાં જોઈએ. 



િધમુાાં ઓનલાઈન અરજી કરિા માટેની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં આ પ્રમાણપત્ર મેળિેલ હશે તો જ તે 
માન્ય ગણાશે.   

 (ખ) ઉન્ન્ત િગામા સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આિકના સાંદભામા આપિામા આિતુાં 
હોિાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી િખતે ઉમેદિારના માતા-વપતાની આિકમા ફેરફાર થતો 
હોયતો ઉમેદિારે/અરજદારે સ્િયાં આિા િધારા- ઘટાડાની પ્રમાબણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ 
અવધકારી સમક્ષ કરિાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાાબાદ સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણાય 
લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરિાની રહશેે જે ઉમેદિાર/અરજદાર આિી સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત 
ન કરીને આિકમા િધારો છપાિશે તો તનેે મળેલો લાભ રદ કરિામા આિશ ેઅને આયોગ દ્વારા કરિામા 
આિતી કાયદેસરની કાયાિાહીને પાત્ર બનશે.  

(ગ) પરરણીત મરહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તમેના માતા-વપતાની આિકના સાંદભામાાં રજુ કરિાનુાં રહશેે, 
જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરજી 
રદ કરિામાાં આિશે. 

(ધ) અરજી સાથ ે‘પરરવશષ્ટ (ક)’ ના બદલ ેએનકે્ષર-A (અંગ્રેજીમાાં) રજુ કરેલ હશ ેતો પણ અરજી રદ કરિામાાં 
આિશ.ે કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરવશષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય  તો તઓેની અરજી અમાન્ય 
ગણિામાાં આિશે અન ેબબનઅનામત જગ્યા માટે પણ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશ ેનહીં.        

(૭) સરકારની પ્રિતામાન જોગિાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો  બબનઅનામત િગાના ઉમેદિારોની સાથ ે
વનયત ધોરણો (અથાાત િયમયાાદા ,અનભુિની લાયકાત, બબનઅનામત િગાના ઉમેદિારો માટે અપનાિલે 
હોય તેના કરતાાં િધ ુ વિસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગણુિત્તાના આધારે 
પસાંદગી પામ ેતો બબનઅનામત જગ્યાની સામ ેગણતરીમાાં લેિાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વિગત દશાાિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય 
રાખિામાાં આિશ ેનહી. 

૮. માજી સૈતનક 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિગતો આપિાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ  ક મોકલિાનીરહશેે. 
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિગતો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુહોય તેિા ઉમેદિારન ેજ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળિાપાત્ર 

રહશેે.  શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧) શ્રિણની ખામી (૨) હલન ચલન અશક્તતા 
અથિા મગજનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાાિવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાાિેલ ન હોય, પરાંત ુજગ્યાની 
ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે  
અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશ.ે 
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથાનમાાં સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમ  નામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સવુપ્રટેન્ડને્ટ /વસવિલ 
સર્જન/મેડીકલ બોડાદ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ  ક મોકલિાની રહશેે. જો 



પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિલે હોય તો ત ેપાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીરરક 
અશક્તતા ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં. 
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર 
 મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે 
તે કક્ષાના (category)પરુુર્ ઉમેદિારોન ેફાળિી શકાશે. 
જો ઉમેદિારનો સમાિેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી 
િધ ુવિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ ુલાભb મળિાપાત્ર હશે ત ે
મળશે. 

૧૧. તવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજીપત્રકમાાં ત ેકોલમ સામ ે“હા” અિશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” 
એમ દશાાિવુાં . 
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં ત ેકોલમ સામ ે“હા” અચ  ક લખવુાં અન્યથા“ 
લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાાિવુાં . 
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળેિિા ઇચ્છતા હોય તો 
અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એરફડવેિટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૪)વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતામાન જોગિાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરિામાાં 
આિશે. 
(પ)   કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વિધિા ‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાા બાદ 
અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક 
“વિધિા” બન ેઅન ેતે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પ  રાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી 
પ્રરક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મરહલા ઉમેદિારોને ‘’ વિધિા મરહલા ઉમેદિાર ‘’ 
તરીકેના લાભ આપિામાાં આિશે.   
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધાસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેિા બજાિતા 
અવધકારીઓ/કમાચારીઓઆયોગની જાહરેાતના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણઉમેદિારે 
પોતાના વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજીકયાાની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ  ક કરિાની રહશેે.જો ઉમેદિારના 
વનયોક્તા તરફથી અરજીમોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાાં અરજી કરિાની પરિાનગી નહીં આપિાની 
જાણકરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારીરદ કરિામાાં આિશે. 
(૨)કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારનીનોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલિાની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણ  ક અવધકારીનુાંના િાાંધા પ્રમાણપત્રરજુ કરિાનુાં રહશેે. 
(૩)રૂબરૂ મલુાકાત સમયેઉમેદિારે સક્ષમઅવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં 
રહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી /અધા સરકારી / 
સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત અરજીપત્રકમાાં 
આપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર 
બનશે. 

 



૧૪. ફરજજયાત તનવતૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદિારનેસરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત 

વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિગત આપિાની રહશેે. 
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણ  ક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પરક્રયા અનસુરિાની થાય છે. જે માટે The Gujarat 

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદિારોની પસાંદગી 
પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી 
અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ 
આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાિાદ/ગાાંધીનગર  ખાત ે
લેિામાાં આિશ,ે અને ઉમેદિારોએ સ્િ ખચે ઉપક્સ્થત રહિેાનુાં રહશેે.  
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણિામાાં આિશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના 
થતા ઉમેદિારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદિારોના પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો તેમને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની યાદી માટે વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે 
નહી. 
(૩)પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંવધત વિર્યના ૨૦૦ ગણુ 
માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪)ઉમદેિારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળિેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રુબરુ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુના આધારે કરિામાાં આિશે. એટલ ેકે પ્રાથવમક કસોટીમાાં 
૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રુબરુ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળિેલ ગણુને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપિામાાં આિશે. 
નોંધ :- અસાધારણ સાંજોગો તથા અપિાદરૂપ રકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રુબરુ મલુાકાતના આધારે પસાંદગી 
પ્રરક્રયા અપનાિિાનો વનણાય લેિાનો આયોગને અવધકાર રહ ેછે.  

સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમદેિારે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળિેલ હશે અને રુબરુ મલુાકાતમાાં 
૧૦૦ ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળિશે તો લેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રુબરુ 
મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે. પ્રાથવમક કસોટી/અને રૂબરૂ મલુાકાતના કુલ 
૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લાયકી ધોરણ બબન અનામત િગા અને અનામત િગાના ઉમેદિારો માટે નીચે મજુબ 
રાખિામાાં આિે છે.  

ક્રમ વગગ (Category) વગગ- ૧ અને ૨ 
 પરુુર્ 

વગગ- ૧ અને ૨ 
મહહલા 

૧ બબનઅનામત  (સામાન્ય) િગા  ૫૦ ૪૫ 
૨ સા. શૈ. પ. િગા ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ જાવત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન.ુ જન જાવત  ૩૫ ૩૧ 

 

(૫) અપિાદરૂપ રકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાંપરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતને આધારે જ પસાંદગી અંગ ે
આયોગ દ્વારા વનણાય લિેામાાં આિશે. જેમા પસાંદગીનુાં લાયકી ધોરણ માત્ર  રૂબરૂ મલુાકાતના ગણુને આધારે ઉપર 
જણાવ્યા મજુબનુાં રહશેે.  



(૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમદેિારને O.M.R. Sheet માાં જિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વિકલ્પ 
આપિામાાં આિશ,ે પાાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદિારે તમામ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય 
(encode કયાા ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપિામાાં 
આિશે. અને જો પાાંચમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શ  ન્ય”  ગણુ કાપિાના રહશેે. અથાાત માત્ર 
E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીિ ગણુ કાપિામાાં આિશે નહીં.  
(૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાાિેલ કેટેગરી િાઈ  જગ્યાની સાંખ્યાન ે
ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરિાનુાં રહશે.ે   

કુલ જગ્યાઓ                             કુલ જગ્યાઓ પકૈી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર                                                                                         
                                                                   ઉમેદિારોનીસાંખ્યા 

    ૦૧                                                       ૦૬ 

    ૦૨        ૦૮ 

    ૦૩        ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી િધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણિામાાં આિશે. તમેજ ઉપયુાક્ત કોલમમાાં દશાાિેલ 
સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદિારના પ્રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા  
કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણિામાાં આિશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાિેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુિ કરતાાં િધ ુશૈક્ષબણક લાયકાત અને/અથિા િધ ુઅનભુિ 
અને/અથિા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદિારોની સાંખ્યા મયાારદત કરી 
શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લઘતુમ ધોરણ િગા-૨ની જગ્યાઓ માટે 
બબનઅનામત િગાના ઉમેદિારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત િગાના ઉમેદિારો માટે ૩૫ ગણુ રાખિામાાં આિે છે. 
ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદિારના એકાંદર દેખાિ (Overall Performance) ને ધ્યાન ેલિેામાાં આિશ ે
અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદિારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચાા વિચારણા કયાા 
બાદ સિાાનમુતે ગણુ આપશે. 
(૧૧) માજી સૈવનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમદેિારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેગરીના માજી સૈવનક 
તથા શારીરરક અશક્ત ઉમદેિારો પૈકી જે ઉમદેિારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળિતા હશે તેમને સબાંવધત કેટેગરીની 
અનામત જગ્યા સામે ગણિામાાં આિશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણનેી આ કેટેગરીઓ માટે રાખિામાાં આિલે 
અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળિતા ઉમેદિારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો 
સબાંવધત કેટેગરીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરિામાાં આિશે. 
(૧૨) મરહલા ઉમેદિારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધવત અનસુરિાની રહશેે અને 
રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદિારોથી િધ ુ
ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમદેિારોનો સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદિારોની 
પ્રવતક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગણિામાાં આિશે આ જોગિાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. બબન અનામત 
િગાના મરહલા ઉમેદિારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત િગાના મરહલા ઉમેદિારો માટે ૩૧ ગણુ રાખિામાાં આિશ.ે   
 

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાનુાં રહશેે. 
(૨)અનસુ  બચત જાવત, અનસુ  બચત જનજાવતના ઉમેદિારો તથા બેરોજગાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-વપતા ની 
િાવર્િક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આિિા તથા 



જિા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે 
ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે વનયત ફોમા ભરિાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરિાના 
રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ 
નોંધ લેિી. 
૧૭. નીિે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિૂગ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાાિેલ વિગતો અધ  રી કે અસાંગત હોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટા સાઈ નો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પ  રેપ  રી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુ  બચત જાવત, અનસુ  બચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.િગા તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભામાાં માકાશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનભુિ દશાાિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરાંત ુ
તેના સમથાનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુિનો સમયગાળો, 
મળુપગાર,કુલપગાર અને અનભુિનો પ્રકાર દશાાિેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર પેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંતધત) પ્રમાિપત્રો 
/ અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાણિત કરેલ નકલો 
આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગિીને રદ 

ગિવામા આવશે. 
૧૮. તનમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં વનમણ  ક માટે પસાંદ થયલેા ઉમેદિારની સરકારશ્રી ના સાંબાંવધત વિભાગન ેઆયોગ 
દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણ  ક પત્ર મેળિતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી 
અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણ  કને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) વનમણ  ક અંગેની સઘળી કાયાિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યિહાર 
આયોગ ધ્યાન ેલેશે નહીં. 
(૩)ઉમેદિારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનભુિ/ઉંમર િગેરેના સમથાનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણ  કપણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે 
અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયાિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ આપિામાાં 
આિે છે કે, તેમણ ેરજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરિા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોતર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાાિિી 
નહી,તેમજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં 



કોઇપણ સાંજોગોમાાં સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડાાં કરેલ/બનાિટી 
દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ 
પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસાંગતતા જણાય તો તે વિસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર 
આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમદેિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ  ણા કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાા હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોર્મકુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમદેિારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરિતાણ  ક આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી, 
પસુ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપલે કે હસ્તબલબખત સારહત્યની મદદથી અથિા િાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક 
રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરિા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમાચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક 
ઇજા પહોચાડિી, અથિા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીધી અથિા  
આડકતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાાિલે વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, 
ફોજદારી કાયાિાહીનેપાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા ત ેપસાંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશ,ે અને /અથિા 
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧)આયોગ દ્વારા લિેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અન ે
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેિામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ 
શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત વિગતોમાાં વનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમાચારીન ે
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
(ર) લખેીતમાાં વશક્ષા અંગે બચાિનામુાં- હકીકત રજુ કરિા અને 
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.  
  
                                                                                       સાંયકુ્ત સબચિ  

                                          ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ 
 
 
 
 
 

 

 

 



Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભામાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદિાર તા:૧૮-૧૦-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક 
ભરી શકશ.ે ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરિાના રહશેે. Confirmation 

Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશ.ે 
 

(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન 

દેખાશે.  સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વિગતોનો અભ્યાસ ઉમેદિારોએ 
કરિો. અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુાં. 

(૩)    Assistant Manager, Class-II  ઉપર click કરિાથી જગ્યાની વિગતો મળશ ે
(૪)    તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ 

પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) વનશાની હોય તનેી વિગતો ફરજજયાત 
ભરિાનીરહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વિગત 
લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદિારને મારહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર click કરવુાં 
અન ેપોતાની શકૈ્ષબણક વિગ તોભરિી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અન ેExperience Details ભરિી. િધ ુExperience ઉમેરિા 

માગતા હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરિી. જે િધારાનો અનભુિ ojas module માાં 

સમાવિષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુિના કોઠા પ્રમાણે આપે 
િધારાના અનભુિની વિગત ઉમેરીને મોકલિી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હિ ે save  પર “click” કરિાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદિારનો  Application Number 

generate થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહશેે અન ેહિ ેપછી આ જાહરેાતના સાંદભામાાં આયોગ 
સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યિહારમાાં તે દશાાિિાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application માાં જઇન ેકરી શકાશે, 
આ સવુિધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી / 
બાદ આસવુિધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હિ ેપેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીંતમારો application number type કરો 
અન ેતમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને signature upload 

કરિાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અન ેsignature નુાં માપ ૨.૫ 
સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અન ેsignature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો 
photo અન ેsignature .jpg Formatમાાં (10 KB) સાઇ થી િધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા 
જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિ ેChoose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format 

માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલન ેત્યાાંથી Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હિ ે
“Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “ Button પર Click કરો હિ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હિ ે
આજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહશેે.  

(૧૩) હિ ેપેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અન ે“Application number” તથા 
Birth Date Type  કયાા બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm 

application દેખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. 
અરજીમાાં સધુારો કરિાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેિો. અરજી 
confirm કયાા પહલેા કોઇ પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંતઅુરજી confirm થઇ ગયા 
બાદ અરજીમાાં કોઇ પણ સધુારો થઇ શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm 
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application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોગમાાં 
online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હિ ેપછીની બધીજ કાયાિાહી 
માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહશેે. Confirmation number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી 
શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ  ક કાઢી રાખિી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની અરજી ફી નીચનેા બે વિકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:-સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક 
કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇન ેનજીકની કોમ્પ્યટુરની 
સવુિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તાાઃ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, 
૧૩:00  કલાક સધુીમાાં ભરિાની રહશેે અન ેફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપરકલીક કરવુાં. અને વિગતો ભરિી અને ત્યાાં 
“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યાર બાદ આપેલ વિકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથિા 
“Other Payment Mode” ના વિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરિો એ આગળની વિગતો ભરિી. ફી 
જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આિશે. અને e-receipt 
મળશ ેજેની Print કાઢી લેિી. જો પ્રરક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી 
તેમ જોિા મળશે. 

આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને 
રાખિાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત તથા ફી 
ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રહશેે અથિા આયોગની કચેરીમાાં 
રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહશેે. 

 (૧૫) ઉમેદિારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાનુાં રહશેે અને જ્યારે આયોગ 
દ્વારા માંગાિિામાાં આિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના 
રહશેે અથિા આયોગની કચરેીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહશેે. 

 
  
   અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાિપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચ ેસ  ચિેલ સાંબાંવધત પ્રમાણપત્રો અને 
લાગ ુપડતા આધાર પરુાિાની પ્રમાબણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોડીને જાહરેાતમાાં દશાાિેલ 
વિગત મજુબ સાંપણુા અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત 
વનધાારીત તારીખની સમય મયાાદામાાં આયોગમાાં ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાિિાના રહશેે.  
 

(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પષટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ 
કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સહહત તવગતો વાંિાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષટ ના હોય તો 
પાસપોટગ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  
સહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાિપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં 
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં)   
(૩) જાતતનુાં પ્રમાિપત્ર (અન.ુજાતત, અન.ુજનજાતત અને સા. અને શૈ.પ. વગગના ઉમેદવારો માટે) 
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાત વગગના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુબ તનયત સમયગાળાનુાં 
ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પહરતશષટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંબર અને તાહરખનુાં જ) રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
પહરતશષટ-કના તવક્્પે અન્ય કોઇ પ્રમાિપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંગે્રજીમાાં Annexure-A ( જે કેન્ર 
સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરણિત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુાં 



પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા-તપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પતતની 
આવકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. 
(૫) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સા.વ.તવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજુબનુાં તનયત 
નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સતુપ્રટેન્ડને્ટ / તસતવલ સર્જન / મેહડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર           
(૬) માજી સૈતનક ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં હડસ્િાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પહરણિત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંધિીનુાં પ્રમાિપત્ર / અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો તે 
અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) તવધવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક)              
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર  
(૧૧) અનસુ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક)    
(૧૨) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩) તવદેશની યતુનવતસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો 
આવા ઉમેદવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો / અતધકૃતતાની તવગતો / પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમગિારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રમાિપત્રો ( જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા સાંવગગના 
કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની તવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ણબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા / પ્રમાિપત્રો                                

અરજીપત્રક ણબડાિો સાથે  તનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં આવેલ 
નહીં હોય તેમજ ઉપર જિાવેલ જો કોઇ પિ પ્રમાિપત્ર કે આધાર પરુાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં હોય તો 
ઉમેદવારી સીધે સીધી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં ન બને તે માટે 
અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગ ેપ  રતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, ત ેઅરજી મોકલિા 
જણાિિામાાં આિે છે.  
ખાસ અગત્યની સચુના:- સાંપિુગ અરજીપત્રક તનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા 
બાદ નહીં જોડલે ખટુતા પ્રમાિપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્સ્વકારવા બાબતે કોઇપિ રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર 
કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા તવિારિામા લેવાશે નહીં. 
 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, સાંજોગોિશાત, જો કોઇ ઉમેદિારે એકથી 
િધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશ ે
અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણિામાાં આિશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી 
સામે ગણિામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સાથે વનયત ફીભરેલ નહીં હોય, તો 
આિા ઉમેદિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારે 
એકથી િધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે નહીં. 

 

 

 



અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો 

રહશેે. અન ેફી ભયાા અંગેનુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. 
  (૨) મ  ળ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી. પરાંત ુગજુરાત વસિાયના 

અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી નોંધાિિી હોય તો,  બબનઅનામત િગાના 
ઉમેદિાર તરીકે જ  અરજી કરિાની રહશેે અને બબનઅનામત િગા માટે વનયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ 
સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયાા િગરની અરજી રદ થિાન ેપાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇપણ સાંજોગોમાાં 
પ્રાથવમક કસોટી / રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસિા દેિામાાં આિશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા 
જ સ્િીકારિામાાં આિશ,ે રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇનન્ડયન પોસ્ટલ ઓડાર કે પે ઓડારના સ્િરૂપમાાં આ ફી 
સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી. 

 

ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના 
ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગિાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાિતા નથી તમે માલ  મ પડશ ેતો તમેની 
ઉમેદિારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 
 
નોંધ : વનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અને લેખન સામગ્રી ખાતામાાં મદદનીશ વ્યિસ્થાપક, િગા-ર ની જગ્યાના 
ભરતી વનયમો, પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ, અરજી પત્રક સાથ ેજોડિાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની વિગત, 

િયમયાાદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થિાન ેપાત્ર છે તેની વિગતો, પરરવશષ્ટ-’ક’ નો નમ  નો, સરકારી 
કમાચારીએ રજુ કરિાના ના-િાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ  નો, શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમ  નો અન ે
જાહરેાતની અન્ય િધ ુ વિગતો આયોગની કચેરીના નોરટસ બોડા અન ે આયોગની િેબસાઇટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા મળશ.ે 
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