
 

          

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

 

આર/૭ શાખા 

જા.ક્ર.૬૨/૨૦૧૬-૧૭, શ્રેયાન અધિક્ષક, ગ.ુ ધશ. સે. વગગ-૨, (વહીવટી શાખા) ની નીચ ેદશાગવેલ  કુલ ૧૮ 
જગ્યાઓ પર નીચે દશાગવ્યા મજુબ ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે Online અરજીઓ તા: ૦૫/૧૧/૨૦૧૬                     
, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા:૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦ કલાક સિુી મગંાવવામા ંઆવે છે. આ જાહરેાતની અરજીનુ ં
ફોમગ., ઉંમરમા ંછૂટછાટ ધવગરેે આયોગના નોટીસ બોર્ગ અથવા આયોગની વેબ સાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  
ઉપર જોવા ધવનતંી છે. જાહરેાતની બિી જ સપંરુ્ગ ધવગતો આયોગની વેબસાઇટ પર વચંાર્ે લઇને જ ઉમેદવારે 
Online અરજી કરવાની રહશેે. આ જગ્યાની  પ્રાથમીક કસોટી અંદાજે તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામા ં
આવશે. તથા પ્રાથમીક કસોટી અન્વયે કામચલાઉ યાદી જુન’૨૦૧૭ તથા રુબરુ મલુાકાત માટેની આખરી 
યાદી ઓગ્્ટ ’૨૦૧૭ મા ંપ્રધસધ્િ કરવામા ંઆવશે. અન ે રુબરુ મલુાકાતનો કાયગક્રમ સ્પ્ટેમ્બર’ ૨૦૧૭ મા ં
સભંવત: યોજાશે. 

અન.ુ ન.ં.   કેટેગરી  કુલ જગ્યા    કેટેગરીવાર જગ્યા પૈકી 
મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યા  

૧ બબનઅનામત  (સામાન્ય) ૧૧ ૦૩ 

૨ સા.શૈ. પ. વગગ ૦૪ ૦૧ 

૩ અન.ુ જાધત  ૦૧ ૦૦ 

૪ અન.ુ જન જાધત  ૦૨ ૦૦ 

        કુલ જગ્યા  ૧૮ ૦૪ 

 

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


નોંિ: (૧) અંિત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્્ટ B , LV શ્રવર્ની ખામી વાળા HH ની ધવકલાગંતા માટે ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅને 
૭૫ ટકાથી ઓછી (મોર્રેટ) ધવકલાગંતા િરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે યોગ્ય ગર્ાશે તથા હલનચલનની 
ધવકલાગંતા િરાવતા  (One arm, One Leg, and both Leg ) ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે યોગ્ય ગર્ાશે.  

 

 (૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને બબનઅનામત ઉમેદવારો 
માટેના ંિોરર્ો લાગ ુપર્શે. 

 

(3)  મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ 
ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  

(૪) બબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા સા.શૈ.પ.વગગ, 
અનસુબુચત જાધત  અને અન.ુ જનજાધતની કૂલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત 
જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રહક્રયા દરધમયાન પ્રા્ત 
કરેલ ગરુ્ અને આયોગે સબંધંિત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા ધનયત કરેલ લાયકી િોરર્ ધ્યાને લઇ કરવામા ં
આવશે.  

1.  Education Qualification: 
 

A bachelors  degree with second class obtained from any of the Universities established or incorporated 

by or under the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognized as such or 

declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or 

possess an equivalent qualification recognized as such by the Government. 

2. Experience: 
About Five years experience of administration in the Government or Panchayat or Local Bodies or 

University or Grant-in-aid or Non-Grant-in-aid private primary school or upper primary school or 

secondary education school or higher secondary education school or primary education adhyapan 

mandir or District Institution of Education and Training ; or B.Ed. college or grant –in-aid collage, on the 

post which can be considered equivalent to the post not below the rank of Auditor Group-1, Class III or 

Head Clerk, Class-iii 

3.  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil  

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

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

પગાર : રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦/-  ( ગે્રડ પે રૂ. ૪૬૦૦/-) 



ઉંમર : પ્રસ્તતુ જગ્યાઓના ભરતી નનયમો અનસુાર ઉપલી વયમયાાદા  ૪૦ વર્ાની છે. ઉપલી વયમયાાદામાાં છુટછાટ 
વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ાની મયાાદામાાં રહશેે. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  

૧ મળૂ ગજુરાતના અન.ુજાનત, અન.ુજનજાનત અને સા.અને 
શૈ.પ.વગા ( જે તે કેટેગરીની અનામત જગ્યા  હોય તયાાં) 

૦૫ વર્ા  

૨ બિન અનામત મહહલા ઉમેદવાર ૦૫ વર્ા 

૩ મળૂ ગજુરાતના અન.ુજાનત, અન.ુજનજાનત, 

સા.અનેશૈ.પ.વગાના મહહલા ઉમેદવાર( જે તે કેટેગરીની 
અનામત જગ્યા  હોય તયાાં) 

૧૦ વર્ા (વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વર્ા સધુી - આ 
છૂટછાટમાાં, મહહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંચ વર્ા 
ની છે, તેનો પણ સમાવેશ થઇ જાય છે.) 

૪ અરજી માટે યોગ્ય ગણેલ કેટેગેરીના  શારીહરક રીતે 
અશક્ત ઉમેદવારો 

શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ 
આ જગ્યાની ફરજો સામાન્ય માણસોની જેમ 
િજાવવા શક્ક્તમાન હોય, તેઓને સા.વ.નવ. ના 
તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર થી નનયત થયેલ 
સનુપ્રન્ટેડન્ટ/ નસનવલ સર્જન ના તિીિી પ્રમાણપત્ર 
ને આધીન ૧૦ વર્ા સધુીની છૂટછાટ મળવા પાત્ર 
રહશેે.(વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ા)  આ નસવાય અન્ય 
શારીહરક અશક્તતા  ધરાવતાાં ઉમેદવારને 
છૂટછાટ મળવા પાત્ર નથી. 

૫  માજી સૈનનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમાાં િજાવેલી સેવા ઉપરાાંત િીજા ત્રણ વર્ા. 
(વધમુાાં વધ ુ૪૦ વર્ાની ઉમરની મયાાદામાાં.) 

૬. ગજુરાત સરકારના કમાચારીઓ: ગજુરાત મલુકી સેવા 
અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો,૧૯૬૭ 
ની જોગવાઇ મજુિ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ 
સધુી કામગીરી િજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ 
નનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાં  દશાાવેલ વય મયાાદાની અંદર 
થયેલ હોય.  

ઉપલી વય મયાાદા લાગ ુપડશે નહીં.  

 

 
 



નોંિ: 
(૧)  રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચુનાઓ/િોરર્ો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સખં્યાને 
ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   
                  કુલ જગ્યાઓ            કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર 
                                                                           ઉમેદવારોની  સખં્યા      
                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ કે તેથી વધ ુ                    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગર્ા 
(૨) જો યધુનવસીટીએ માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગર્વા માટેની ફોમ્યુગલા/ આિાર 
અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહશેે.  
(૩) જો ઉમેદવાર ધવદેશની યધુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ંમાન્યતા / સમકક્ષતા 
ગર્વા અંગે જરૂરી આિાર/પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 
 (૪) અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ. અનામત કક્ષાના તથા 
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. ગજુરાત રાજય સીવાયના અનામત ઉમેદવારોએ નનયત 
ફી ભરવાની રહશેે.  

                                                                                                                                               

                                                                               ( આશા શાહ ) 
                                                                            સાંયકુત સબચવ  

                                                                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

                                         જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગહરકતવ:-  

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગહરક  અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) ધતબેટ નો ધનવાગધસત જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ં
ભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્તત કે જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 
ઇરાદાથી પાહકસ્પતાન, પવૂગ પાહકસ્પતાન,(બાગં્લાદેશ) બમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્ર્ા, જેવા પવૂગ 
આહિકાના દેશો, સયંતુત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ધવયેટનામથી 
સ્પથળાતંર કરીને આવલે હોવા જોઇએ. પરંત ુ પેટા ક્રમાકં (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)મા ંઆવતા ઉમેદવારોના 
હકસ્પસામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ 
નવચારણામાાં લેશે. અને જો નનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના 
હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ નનમણકૂ આપશે.  

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:-  

ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  
ક્રમાાંક: ૧૫ અને ૧૬મા સચુવેલ (ઉમેદવારીને સાંિનધત) પ્રમાણપત્રો/અને લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની 
પ્રમાબણત કરેલ નકલો ક્રમાાંનસુાર  અચકુ જોડીને  જાહરેાતમાાં દશાાવેલ નવગત મજુિ સાંપણુા અરજીપત્રક 
નનધાારીત તારીખની સમય મયાાદામા  આયોગમાાં જમા  કરાવવાના રહશેે. જો તે પૈકી કોઈપણ પ્રમાણપત્ર કે 
આધાર પરુાવા  જોડવામા આવેલ નહીં હોયતો અરજી અધરુી ગણી રદ કરાશે  

ખાસ અગતયની સચુના :- સાંપણુા અરજીપત્રક નનધાારીત તારીખની સમય મયાાદામા  આયોગમાાં જમા થઈ 
ગયા િાદ નહીં જોડલે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે ક્સ્વકારવા િાિતે  કોઈપણ  રજુઆત કે 
પત્ર વ્યવહાર  કરવામા  આવશે તો  આયોગ દ્વારા  નવચારણામા લેવાશે નહીં  

 

 

 



 

અરજી ફી:  

(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ  

(૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. 

(૩) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી  

 

૩. ઓનલાઇન જાહરેાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુપડશે. 

(૧) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી 
કરવાની રહશેે અને પ્રતયેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૩) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય તયાાં આવા ઉમેદવારો 
બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બિનઅનામત ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૫) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે.  

(૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય 
તયારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની િાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે 
અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી,આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે નવચારણા 
થઇ શકે છે, પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા 
મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુિાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી 
શકે છે.) 
(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુર્ 
ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે 
પરુુર્ ઉમેદવારોની નવચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને 
તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ 
નવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય 
તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં  લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર 



માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી  શકે 
છે.)  

 (૮) એક જાહરેાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશે. એક  જાહરેાત માટે એક થી વધ ુઅરજી કરેલ હશે તો 
ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

૪.         જન્મ તારીખ: 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાર્પત્ર 
જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાર્પત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ 
અધિકારીએ આપેલ વય અને અધિવાસના પ્રમાર્પત્રની પ્રમાબર્ત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાર્પત્રમા ં
અધિકૃત અધિકારીએ સ્પપ્ટપર્ે જર્ાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ 
પ્રમાર્પત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આિારે ઉમેદવારની સાચી 
જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાર્પત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ 
કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારર્ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અધિવાસનુ ંપ્રમાર્પત્ર તેની 
ધવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્પવીકાર કે અસ્પવીકારનો ધનર્ગય આયોગ દ્વારા લવેામા ંઆવશે. 

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાગવેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપર્ કારર્સર   ફેરફાર  થઈ શકશે નહી. 

૫. શૈક્ષબણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ શૈક્ષબર્ક લાયકાત અરજી સ્પવીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ િરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષબર્ક લાયકાત માન્ય યધુનવધસિટી/સસં્પથામાથી મેળવલે હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યધુનવધસિટી/સસં્પથાના ગરુ્ પત્રક (બિા જ વષો/સેમેસ્પટર)અને પદવી 
પ્રમાર્પત્રોની સ્પવય ંપ્રમાબર્ત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાર્પત્ર 
માન્ય ગર્વામા ંઆવશ ેનહી. 

(૪) શૈક્ષબર્ક લાયકાત કામચલાઉ િોરર્ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્પવીકારવામા ંઆવશ ે
નહી. 

(૫)    જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્પથાધપત કરતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવગતો આપવાની રહશેે.  

 



 

 

૬. અનભુવ :- 

(૧)   માગંલે અનભુવ, અરજી સ્પવીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગર્વામા ંઆવશે.  

(૨) (અ) જાહરેાતમા ંઅન્યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે તે 
તારીખથી, (બ) અરજી સ્પવીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંઅનભુવ ગર્વામા ંઆવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, 
વષગ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની ધવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની ધવગતો 
સાથેનુ ંપ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આવુ ં  પ્રમાર્પત્ર સસં્પથાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહી 
અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાર્પત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની ધવનતંી માન્ય રાખવામા ં
આવશે નહીં.અરજી કયાગ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાર્પત્રો ક્સ્પવકારવામા ંઆવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમધંત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે     

  ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગર્ત્રીમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

૭.   અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત તેમજ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગા:- 

(૧) મળૂ ગજુરાતના  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગા તેમજ 
ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 

(૨) અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગા પૈકી ઉમેદવાર જે 
વગાના હોય તેની નવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરનશષ્ટની સાંિાંનધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક 
સાથે જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને 
અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર િનશે. 

 
 



(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગાનો  સમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર 
થશે. 

(૬) (ક)  સામાજજક અને શૈક્ષબર્ક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ંસમાવેશ ન થતો 
હોવા અંગેનુ ંસામાજજક ન્યાય અને અધિકાહરતા ધવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ધનયત 
થયેલ પહરધશ્ટ (ક)(ગજુરાતીમા)ં ના નમનુામા ંતા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના 
નાર્ાકીય વષગની આવકને ધ્યાને લઈને આપવામા ંઆવેલ પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આ                      
પહરધશ્ટ (ક)(ગજુરાતીમા)ં તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ 
હોવુ ંજોઈએ.  

 (ખ)  ઉન્ન્ત વગામા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર માતા-નપતાની આવકના સાંદભામા આપવામા 
આવતુાં હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-નપતાની આવકમા ફેરફાર 
થતો હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાબણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર 
સક્ષમ અનધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અનધકારીને જાણ કયાાિાદ સક્ષમ અનધકારીએ જે 
નનણાય લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક 
જાહરેાત ન કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ 
દ્વારા કરવામા આવતી કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર િનશે.  

(ગ) પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સાંદભામાાં રજુ કરવાનુાં 
રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો 
તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે. 

(ધ) અરજી સાથે ‘પહરનશષ્ટ (ક)’ ના િદલે એનેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજુ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં 
આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરનશષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય  તો તેઓની અરજી અમાન્ય 
ગણવામાાં આવશે અને બિનઅનામત જગ્યા માટે પણ નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.        

(૭) સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  બિનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની 
સાથે નનયત ધોરણો (અથાાત વયમયાાદા ,અનભુવની લાયકાત, બિનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે 
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુનવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની ગણુવત્તાના 
આધારે પસાંદગી પામે તો બિનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાનત અંગે જે નવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનાંતી માન્ય 
રાખવામાાં આવશે નહી. 

 
૮.   માજી સૈનનક:- 



(૧) માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંધવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈધનક ઉમેદવારે હર્સ્પચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 
 

૯.  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 

(ક) શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંધવગતો આપવાની રહશેે. 

(ખ) O.A.(One Arm affected)ની શારીહરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સિુીની હોય તેવા 
ઉમેદવારને જ શારીહરક અશતતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. ઉમેદવારોને શારીહરક અશતતતાનો 
લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (જાહરેાતમા ંઆવા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર ગરે્લ હોય તો 
જ) (૧)અંિત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્્ટ(૨) શ્રવર્ની ખામી (૩) હલનચલન અશતતતા અથવા મગજનો 
લકવો તે પૈકીની) કઇ શારીહરક અશતતતા છે તે દશાગવવુ.ં 

(ગ) જાહરેાતમા ંશારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય, 
પરંત ુજગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશતતતા  િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગરે્લ 
હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે.આવા પ્રસગંે ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 

(ઘ) શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમા ંસામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-
૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ધનયત થયલે નમનૂામા ં સરકારી 
હોક્સ્પપટલના સધુપ્રટેન્ર્ેન્ટ/ધસધવલ સર્જન/મેર્ીકલ બોર્ગ  દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રમાર્પત્રની નકલ 
અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાર્પત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો 
તે પાછળથી ક્સ્પવકારવામા ંઆવશે નહીં શારીહરક અશતતતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે 
નહીં. 

(ચ) ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સિુીની દ્રષ્્ટહીનતાની અશકતતા િરાવતા અથવા લખવા માટે 
અસમથગ હોય તેવા (જાહરેાતમા ં આવા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર ગરે્લ હોય તો જ) 
ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ં લહીયાની સધુવિા મેળવવા માટે જર્ાવવાનુ ં રહશેે. 
પાછળથી આવી સધુવિા મેળવવાની ધવનતંી ધવચારર્ામા ં લેવામા ંઆવશે નહી. આવા ઉમેદવાર 
સ્પનાતકના પ્રથમ વષગમા ંઅભ્યાસ કરતી વ્યકધતને લહીયા તરીકે રાખી શકશે.   

(છ)  શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારોના હકસ્પસામા ં અરજી કયાગની તારીખ બાદ ભરતી 
પ્રહક્રયાના કોઈપર્ તબકે્ક જે કોઈ ઉમેદવાર “Physical Disable’ (શારીહરક અશકત)  બને તે અંગે 



જરૂરી દસ્પતાવેજો/પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેવા ઉમેદવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી 
પ્રહક્રયાના જે પર્ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા ઉમેદવારને “PD” ( શારીહરક અશકત) 
ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી 
પ્રહક્રયાના પરૂ્ગ થયેલ તબક્કાઓ માટે પશ્ચાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહિં.  

૧૦. મહહલા ઉમેદવાર:-  
 મહહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે 
કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગા ,માજી સૈનનક, શારીહરક અશક્તતા ,મહહલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો 
પૈકી એક થી વધ ુ નવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ 
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

૧૧.   નવધવા ઉમેદવાર 

(૧)  ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં   અન્યથા “લાગ ુ
પડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં.  

      (૨)  નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચકૂ 
લખવુાં  અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં. 
(૩)  નવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 

હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડનેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪)  નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુિ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં  પાાંચ ટકા 

ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 
     (૫)  કોઈ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવા” ન હોય,પરાંત ુ  અરજી  કયાા 
િાદ  અથવા જાહરેાત પ્રનસધ્ધ થયા ની તારીખ વીતી ગયા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયા ના કોઈ પણ 
તિકે્ક  “નવધવા” િને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “નવધવા 
મહહલા  ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે . 

   ૧૨    ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

   (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્પતકના કોપોરેશન /કંપનીઓમા ં સેવા 
બજાવતા અધિકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અને 
તેની જાર્  ઉમેદવારે પોતાના ધવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરવાની 



રહશેે.જો ઉમેદવારના ધનયોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમા ંઅરજી 
કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાર્ કરવામા ંઆવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારી  
રદ કરવામા ંઆવશ ે

 (૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપર્ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ંહોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત    
અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે ધનમણકૂ અધિકારીનુ ં ના વાિંા પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાનુ ં
રહશેે. 

   (૩)  રૂબરૂ મલુાકાત સમયે  ઉમેદવારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ના વાિંા પ્રમાર્પત્ર રજુ    
કરવાનુ ંરહશેે. 

   ૧૩.  

 ગેરલાયક ઉમેદવાર:-    

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર હસ્પતકની 
સસં્પથાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પર્ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  ધવગત અરજીપત્રકમા ંઆપવાની રહશેે. 
જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

૧૪.   ફરજજયાત નનવનૃત્ત, રુખસદ, િરતરફ :-  

   અગાઉ ઉમેદવારન ેસરકારી સેવા/ સરકાર હસ્પતકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પર્  ફરજજયાત 
ધનવધૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની ધવગત આપવાની રહશેે.   

૧૫.   અગતયની જોગવાઇઓ:-    

 (૧) આ જગ્યાની નનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પ્રહક્રયા અનસુરવાની થાય છે.જે માટે The 
Gujarat public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનસુાર ઉમેદવારોની 
પસાંદગી પ્રાથનમક કસોટી અને રૂિરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથનમક કસોટીના ગણુ ક્રમાાંનસુાર 
જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને  રૂિરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં 
માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથનમક કસોટી સામાન્યત: 
અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે.  

 

(૨) પ્રાથનમક કસોટીમા મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂિરૂ મલુાકાત માટે 
િોલાવવાના થતાાં ઉમેદવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથનમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો 



રૂિરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે નવચારણામાાં લેવામાાં 
આવશે નહીં 

 

 (૩) પ્રાથનમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંિાંનધત નવર્યના ૨૦૦ ગણુના 
૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 

 

(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથનમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી  મેળવેલ ગણુ અને 
૫૦ ટકા ગણુભાર રૂિરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી  મેળવેલ ગણુના  આધારે કરવામાાં આવશે એટલે કે 
પ્રાથનમક કસોટીમા ૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂિરૂ મલુાકાતમાાં૧૦૦ ગણુમાાંથી 
મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કલૂ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપવામા આવશે. 

નોધ:-અસાધારણ સાંજોગો તથા અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂિરૂ મલુાકાતના આધારે 
પસાંદગી પ્રહક્રયા અપનાવવાનો નનણાય લેવાનો આયોગને અનધકાર રહ ેછે.        

સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથનમક કસોટીમા ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રૂિરૂ મલુાકાતમાાં 
૧૦૦ ગણુમાાંથી ૬૦ ગણુ મેળવશે તોલેબખત પ્રાથનમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુ ભાર મજુિ ૨૫ ગણુ અને રૂિરૂ 
મલુાકાતના  ૫૦ ટકા ગણુ ભાર મજુિ ૩૦ ગણુ એમ કલૂ ૫૫ ગણુ થશે .પ્રાથનમક કસોટી/ અને રૂિરૂ 
મલુાકાતના કલૂ:-૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદગી માટેનુાં લાયકી ધોરણ બિન અનામત વગા અને અનામતવગાના 
ઉમેદવારો માટે નીચે મજુિ રાખવામાાં આવે છે  

ક્રમ  વગગ (Category) વગગ-૧અને ૨(પરુૂષ)  વગગ-૧ અને ૨ (મહહલા )  

૧ બબનઅનામત(સામાન્ય) વગગ ૫૦ ૪૫ 

૨ સા.શૈ.પ.વગગ ૩૫ ૩૧ 

૩ અન.ુજાધત  ૩૫ ૩૧ 

૪ અન ુજન જાધત  ૩૫ ૩૧ 

 



(૫) અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાંપરાગત રીતે માત્ર રૂિરૂ મલુાકાતને આધારે જ પસદગી 
અંગે આયોગ દ્વારા નનણાય લેવામાાં આવશે જેમા પસાંદગીનુાં લાયકીધોરણ માત્ર રૂિરૂ મલુાકાતના ગણુને આધારે 
ઉપર જણાવ્યા મજુિનુાં  રહશેે. 

 

 (૬) પ્રાથનમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાિ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ 
નવકલ્પ આપવામાાં આવશે, પાાંચમો નવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ નવકલ્પો 
ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાા ન હોય) અથવા ખોટા જવાિ આપેલ હોય તો જેતે જવાિના  નનનિત ૦.૩ 
ટકા ગણુ Negative Marks મેળવેલ માકાસ માથી  કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો નવકલ્પ E  ‘Not 
attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાાત માત્ર E  ‘Not attended’  નવકલ્પ 
જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં.  

 (૭) આ રૂિરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચૂનાઓ/ધોરણો મજુિ જાહરેાતમાાં દશાાવેલ કેટેગરીવાર જગ્યાની સાંખ્યાને 
ધ્યાને લઈ, નીચે મજુિ અનસુરવાનુાં રહશેે :- 

કલૂ જ્ગગ્યાઓની 
સખં્યા 

કલૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર ઉમેદવારોની 
સખ્યા ં

 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કલૂ જ્ગગ્યાઓથી  ૦૩ ગર્ા  

 

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

(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુ્તમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુશૈક્ષબણક લાયકાત અને/ અથવા વધ ુઅનભુવ 
અને/ અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂિરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાાહદત 
કરી શકશે. 



(૧૦)   માજી સૈનનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય તયારે સિાંનધત કેટેગરીના માજી સૈનનકો 
તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લધતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમને સિાંનધત 
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 સાંિનધત કેટેગરીના લધતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 

(૧૧)  મહહલા ઉમેદવારો માટે લધતુમ ગણુના ૧૦% નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધનત અનસુરવાની રહશેે અને 
રૂિરૂ મલુાકાત િાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમેદવારોથી વધ ુ
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા િાદ િાકીના મહહલા ઉમેદવારોની 
પ્રતોક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગણવામાાં આવશે. આ જોગવાઇ મજુિ લધતુમ લાયકી  ધોરણ આ મજુિ રહશેે. બિનઅનામત 
વગાના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગાના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે. 

૧૬. રૂિરૂ મલુાકાત:-  

(૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્પથત થવાનુ ં
રહશેે. 

(૨)  અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જન જાધતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-
ધપતાની વાધષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાર્ના સ્પથળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ધનગમ દ્વારા ધનયત થયેલ હટકીટના  દર પ્રમાર્ ે બસ ભાડુ ં
મળવાપાત્ર થશ.ે આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે ધનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અન ેતનેી સાથ ે
અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ંદશાગવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાર્પત્રો રજુ કરવાના 
રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાર્પત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની 
ખાસ નોંિ લેવી.   

(૪) ઇન્ટરવ્ય ુકધમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઉમેદવારોના એકંદર દેખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાન ે
લેવામા ંઆવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કધમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમા ં
રાખીને ચચાગ ધવચારર્ા કયાગ બાદ સવાગનમુતે ગરુ્ આપશે.  

૧૭.   નીચે દશાાવ્યા મજુિનાાં કારણોસર આયોગને મળેલી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. 

       (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂા નથી)   

(૧)   ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રક (િારકોડ વાળાં)ની સ્પપ્ટ અને સ્પવચ્છ નકલ ર્ાઉનલોર્ 
કરવાની રહશેે. જેમા ંફોટોગ્રાફ, સહી સહહત વચંાય તેવી ધવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પપ્ટ ના હોય તો 



પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પપ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમા ં
સહી કરવાની રહશેે.  

(૨)   જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.નુ ંપ્રમાર્પત્ર  (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)  

(૩)  જાધતનુ ંપ્રમાર્પત્ર (અન.ુજાનત, અન.ુજનજાનત, અને સા. અને શૈ.પ.  વગાના ઉમેદવારો માટે) 

(૪)   સામાજજક અને શકૈ્ષબર્ક પછાત વગગના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાાવ્યા મજુિ નનયત સમયગાળાનુાં 
ગજુરાતી નમનૂા મજુિનુાં પહરનશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાાવેલ નાંિર અને તારીખનુાં જ)  રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 
પહરધશ્ટ-કના ધવતલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાર્પત્ર માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેનહહિં. અંગે્રજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર 
સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરબર્ત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ ં
પ્રમાર્પત્ર તઓેની માતા-ધપતાના આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પધતની 
આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં.   

(૫) શારીહરક અશતત ઉમેદવારોના હકસ્પસામા ં સા.વ.ધવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજુબનુ ંધનયત 
નમનૂામા ંસરકારી હોસ્પપીટલના સધુપ્રટેન્ર્ને્ટ / ધસધવલ સર્જન /મેર્ીકલ બોર્ગ દ્વારા આપેલ પ્રમાર્પત્ર 

(૬)  માજી સૈધનક ઉમેદવારોના હકસ્પસામા ંહર્સ્પચાર્જ બકુની નકલ  

(૭) પહરર્ીત મહહલાઓના હકસ્પસામા ંલગ્ન નોંિર્ીનુ ંપ્રમાર્પત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવલે હોય તો 
તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  

(૮)  ધવિવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્પસામા ંપનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગનેા સોગદંનામાની નકલ 

(૯) વગગ-૩ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાર્પત્ર ( જાહરેાતમાાં દશાાવેલ હોય તે નમનૂામાાં ) 

(૧૧)  સ્પનાતક (િધાાં જ  વર્ા/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક ) 

(૧૦)  સ્પનાતક પદવી પ્રમાર્પત્ર 

(૧૨)  અનસુ્પનાતક (િધાાં જ  વર્ા/ સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક )  

(૧૩)   અનસુ્પનાતક પદવી પ્રમાર્પત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 

(૧૪) તિીિી, દાંતનવર્યક અને પશબુચહકતસા નવર્યક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનાશીપ પણૂા  કયાા અંગેનુાં 
પ્રમાર્પત્ર(જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)   



(૧૫) જે  જાહરેાતમા ં કાઉક્ન્સલનુ ંરજજસ્પરેશન જરૂરી હોય ત્યા ંસબંધંિત કાઉક્ન્સલમા ંરજજસ્પરેશન કરાવેલ 
હોય તે  નોંિર્ી પ્રમાર્પત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)   

(૧૬)  પીએચર્ી પદવી પ્રમાર્પત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 

(૧૭)  નેટ/સ્પલેટ પ્રમાર્પત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)  

(૧૮) ધવદેશની યધુનવધસિટી માથંી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ   

(૧૯) જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે સમતક્ષતા પ્રસ્પથાધપત કરતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવગતો / પ્રમાર્પત્ર રજૂ 
કરવાનુ ંરહશેે.    

(૨૦) સરકારી કમગચારીના સબિંમા ં“ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 

(૨૧) અનભુવના પ્રમાર્પત્રો (જાહરેાત મજુિ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા 
સાંવગાના કાયાકાળની શરૂઆતથી પગારની નવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાાવવાના રહશેે.)  

(૨૨) સશંોિનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો)  

(૨૩) બબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ 

(૨૪) શારીહરક માપ અંગેનુ ંતબીબી પ્રમાર્પત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુિ જરૂરી હોય તો) 

(૨૫) જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુિંાનમા ંલાગ ુપર્તા અન્ય આિાર પરુાવા/પ્રમાર્પત્રો.    

   ૧૮ .   નનમણકૂ:-  

 (૧)  ઉપરની જાહરેાત સબંિંમા ંધનમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સબંધંિત  ધવભાગને 
આયોગ દ્વારા ભલામર્ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધનમણકૂપત્ર મેળવતા ંપહલેા ંકોમ્્યટુર અંગેની 
સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે.આ 
પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર ધનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) ધનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ં આવતી હોવાથી આ અંગનેો કોઇપર્ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩)  ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબર્ક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથગનમા ંરજુ કરેલ પ્રમાર્પત્રો કોઇપર્ 
તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામર્ બાદની ધનમણકૂ પર્ રદ થવાને 
પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા  હઠેળની  કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારન ે



સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે,તેમર્ે રજુ કરેલા  પ્રમાર્પત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પરુ્ગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ 
આયોગમા ંરજુ કરવા. 

૧૯.   ગેરવતાણ ૂાંક અંગે દોનર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પગલાાં:- 

  ઉમેદવારોને આથી ચેતવર્ી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપર્ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાગવવી 
નહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્પતાવેજો કે તેની પ્રમાબર્ત નકલમા ં
કોઇપર્ સજંોગોમા ં સિુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપર્ ચેર્ા ં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ા ં
કરેલ/બનાવટી દસ્પતાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્પતાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાબર્ત 
નકલમા ંકોઇપર્ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા ધવસગંતતા જર્ાય તો તે ધવસગંતતાઓ બાબતની સ્પપ્ટતા રજુ કરવી.જો 
કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોધષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો ,   

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા છળ કપટથી કામ પરુ્ગ કરાવ્ય ુહોય , 
(૪) બનાવટી દસ્પતાવેજ રજુ કયાગ હોય ,  
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા ધનવેદનો કરેલ હોય , 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપર્ અધનયધમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય , 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮) ઉત્તરવહીમા ંઅશ્લીલ  ભાષા કે અધશ્ટ  બાબતો સહહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખરં્મા ંકોઇપર્ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી , જેવી કે અન્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 
પસુ્પત, ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપર્ છાપેલ કે હસ્પતબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા  વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાકેંધતક 
રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપર્ ગેરરીતી આચરવા માટે,    
(૧૦)  આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ધનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવર્ી કરવી , કોઇપર્ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાર્વી, અથવા  
(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપર્ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેર્ે પ્રયત્ન કયો હોય કે 
સીિી અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાર્ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ ધશક્ષા ઉપરાતં આપો આપ ફોજદારી 
કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપર્ પરીક્ષા કે કોઇપર્ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપર્ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અને  
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપર્ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
 
(ગ) જો સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના ધવરૂધ્િ સમબુચત ધનયમો અનસુાર ધશસ્પતભગંના પગલા ંલઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત ધવગતોમા ંધનહદિ્ટ કરેલ ધશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 



(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પપ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમા ંધશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને  
(૩) ધશક્ષા અંગે ધનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  
નોંિ : આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમા ંઉમેદવારે તેઓના ફોરવર્ીગ પત્રમા ંજગ્યાનુ ંનામ, જાહરેાત ક્રમાકં/વષગ, તેઓની 
જ્ગન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાકં/ રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાકં આપેલ હોય તો તેની ધવગતો અચકૂ દશાગવવી.       

                                                                                               
                                                                                          
                                                                                             ( આશા શાહ )  
                                                                                                        સયંકુત સબચવ 
                                                                                 ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સદંભગમા ં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્પવીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર           
તા:- ૦૫-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા: ૨૧-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમા ં               
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે 
મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય 
ગર્ાશ.ે  

(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં (૨) Apply On line Click કરવુ.ં આ 
પ્રમાર્ે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details 
પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ ધવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો.અને ત્યારબાદ Apply 

Now બટન ક્તલક કરવુ.ં 

(૩) શ્રેયાન અધિક્ષક, ગજુરાત ધશક્ષર્ સેવા, વગગ-૨ (વહહવટી શાખા)   ઉપર click કરવાથી જગ્યાની 
ધવગતો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ં
સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) ધનશાની હોય તેની ધવગતો 
ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” મા ંજ્યા ંMobile Number અને email ID માગં્યા છે, 

તેની ધવગત લખવી જેથી જરૂર જર્ાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click 

કરવુ ંઅને પોતાની શૈક્ષબર્ક ધવગતો ભરવી. 

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

(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા 
માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 



(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંમાહહતી ભરવી. જે વિારાનો અનભુવ ojas module 

મા ંસમાધવ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજર્ાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમારે્ 
આપે વિારાના અનભુવની ધવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self declaration” મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 

(૧૦) હવ ે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate  થશે. જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના 
સદંભગમા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પર્ પત્ર વ્યવહારમા ંતે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સિુારા-વિારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇન ે
કરી શકાશ,ેઆ સધુવિા અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ 
ગયા પછી/બાદ આ સધુવિા ઉપલબ્િ રહશેે નહીં.  

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type 

કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને signature upload 
કરવાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ 
સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ 
તમારો photo અને signature .jpg Formatમા(ં10 KB) સાઇઝ થી વિારે નહીં તે રીતે Computer મા ં
હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્પક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ં.jpg Format 

મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે 
“Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “  Button પર Click કરો હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવે 
આજ રીત ેsignature પર્ upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” 

તથા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. 
અરજીમા ંસિુારો કરવાનો જર્ાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો કરી લેવો. અરજી 
confirm કયાગ પહલેા કોઇપર્ પ્રકારનો સિુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા 



બાદ અરજીમા ંકોઇપર્ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સિુારવાની જરૂર ન જર્ાય તો જ confirm 

application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમા ં
online સ્પવીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બિી જ કાયગવાહી 
માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number ધસવાય કોઇપર્ પત્રવ્યવહાર 
કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની ધપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

 

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

     (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં:  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સદંભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરીને ધપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ ધપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્્યટુરની સધુવિા િરાવતી પોસ્પટ ઓહફસમા ં જવાનુ ંરહશેે. પોસ્પટ ઓફીસમા ંરૂ. 
૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્પટલ સધવિસ ચાર્જ તારીખ. ૨૧-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩-૦૦ કલાક સિુીમા ં
ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુ ંચલર્ મેળવવાનુ ંરહશેે. 

      (૨)  ઓન લાઈન ફી;  ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ ંઅને ધવગતો 
ભરવી   અને તયા “Online Payment of fee”ઉપર ક્લીક કરવુાં તયારિાદ આપેલ નવકલ્પોમા 
Net Banking, Card Payment અથવા “Other Payment Mode”ના નવકલ્પ માથી યોગ્ય નવકલ્પ 
પસાંદ કરવો  અને આગળની નવગતો ભરવી .ફી જમા થયા િાદ  આપને આપની ફી જમા 
થઈ ગઈ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલ ુઆવશે અને e-receipt મળશે .જેની “Print” કાઢી લેવી 
.જો પ્રહક્રયામા કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી  તેમ જોવા મળશે  

 (૧૫)    સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલર્ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક  સાથે જોડવાના 
આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાબણત  કરીને, નીચે મજુિ લાગ ુપડતા ક્રમાાંનસુાર અચકુ  
જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે તયારે જ અરજીપત્રક બિડાણો સહહત 
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨)  જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં 
પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહહ (૩)  
નનયત  શૈક્ષબણક લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ (૪)  ડીગ્રીના અંતીમ વર્ાની 
માક્સીટની નકલ  (૫) અનભુવના પ્રમાણપત્ર નકલ ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુિ જરૂરી 
હોય તો) (૬) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પરણીત મહહલા 
ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ (૭) નવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પનુ: લગ્ન 
કયાા નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  (૮) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા આધાર/ પરુાવા.   



 (૧૬) અનામત વગાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં અને તેઓએ  અરજીપત્રક સાથે 
જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાબણત  કરીને, નીચે મજુિ લાગ ુપડતા  ક્રમાાંનસુાર 
અચકુ  જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે તયારે જ અરજીપત્રક બિડાણો સહહત 
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી 
જવાના રહશેે 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી કે્રડીટ 
સટીની નકલ (૩) જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે        
નનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ નનયત થયેલ પહરનશષ્ટ-ક મજુિનુાં નોન ક્લીમીલેયર 
પ્રમાણપત્ર(અંગેજીમા અપાત ુ એનેક્ષર-એ માન્ય નથી (૫) નનયત  શૈ.લા ના ડીગ્રી 
પ્રમાણપત્રની નકલ (૬ ) ડીગ્રીના અંતીમ વર્ાની માક્સીટની નકલ (૭) અનભુવના પ્રમાણપત્ર 
નકલ (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) (૮) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય 
તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પહરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશન નકલ (૯) નવધવા 
મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પનુ: લગ્ન કયાા નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ  (૧૦) અન્ય 
લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર/પરુાવા.   

(૧૭) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે ધનયત ફી 
ભરેલ હશે, તો ત ેમાન્ય ગર્ાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગર્વામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી 
સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગર્વામા ંઆવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી 
કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની ધનયત ફી 
સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગર્વામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 
સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંર્ કરવામા ંઆવશે નહીં.  

અરજી ફી : 

(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્પટ ઓફીસમા ંરૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્પટલ સધવિસ ચાર્જ 
ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાગ અંગેનુ ંચલર્ મેળવી ને અરજીપત્રક સાથે જોર્ીને  રજુ કરવાનુ ં
રહશેે. અને જો  ફી ઓન લાઈન ભરેલ હોય તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહશેે અને 
અરજીપત્રક સાથે જોર્ીને  રજુ કરવાની  રહશેે 

(૨)    મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી 
 
(૩)    અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પર્ તેઓએ અરજી 

ફી ભરવાની રહશેે નહીં. તે ધસવાયના િોરર્ો બબન અનામત વગગના લાગ ુપર્શે.  
(૪) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પર્ 

સજંોગોમા ંપ્રાથનમક કસોટી/રૂિરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં િેસવા દેવામાાં આવશે નહી.. આ ફી 
ફતત પોસ્પટ ઓહફસ દ્વારા જ સ્પવીકારવામા ંઆવશે, રોકર્મા,ં ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ર્યન પોસ્પટલ 
ઓર્ગર કે પે ઓર્ગરના સ્પવરૂપમા ં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 નનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુિ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ 
માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તિકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

નોંિ :- શ્રેયાન અધિક્ષક, ગજુરાત ધશક્ષર્ સેવા,વગગ-૨ (વહહવટી શાખા) ની જગ્યાના ભરતી ધનયમો, 
અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના આવશ્યક પ્રમાર્પત્રોની નકલ, વય મયાગદામા ંછૂટછાટ, અરજી કયા 
સજંોગોમા ંરદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવગતો, પહરધશ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ 
કરવાના ના-વાિંા પ્રમાર્પત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુધવગતો આયોગની કચેરીના 
નોહટસબોર્ગ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

 

 

Advt. No:62/2016-17  On Line applications are invited for the Eighteen  posts of Senior 

Superintendent Gujarat Education Service, Class-II (Administration Branch)  as mention below  

between date: 05/11/2016 ,13.00 Hrs. to date  21/11/2016 ,13.00 Hrs. Candidates are instructed to 

visit Notice Board or the Web site of Commission  www.gpsc.gujarat.gov. in  for all provision of 

advertisement, Application form, Age relaxation, General  Instructions and the  method of on line 

application.  Approximately Preliminary test will be held on Dt.02/04/2017 and Temporary list  of 

P.T. will be published in June’2017, Final list for oral interview will be published in August’2017. 

oral interview will be held in September’2017.  

                     

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

Women  

1 Un reserved (General)  11 03 

2 S.E.B.C. 04 01 
3 S.C. 01 -- 
4 S.T. 02 -- 

 Total    18 04 

 

 

Note:  

(1) The Candidates who have disability of Blind or Low vision  or Hearing Handicapped more 

than 40% & less than 75% (Moderate) can apply. LOCOMOTOR DISABILITY of One 

arm, One Leg, and both Leg can apply.  

(2) The candidates belonging to  S.E.B.C., S.C. & S.T. category can apply against vacancies 

for Unreserved Category  

     

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


(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 

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

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

 

1.  Education Qualification: 

A bachelors  degree with second class obtained from any of the Universities established or 

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

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

Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized as such by the 

Government. 

2. Experience: 

About Five years experience of administration in the Government or Panchayat or Local Bodies 

or University or Grant-in-aid or Non-Grant-in-aid private primary school or upper primary 

school or secondary education school or higher secondary education school or primary education 

adhyapan mandir or District Institution of Education and Training ; or B.Ed. college or grant –in-

aid collage, on the post which can be considered equivalent to the post not below the rank of 

Auditor Group-1, Class III or Head Clerk, Class-iii 

 

3.  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil  

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

 

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

 

Pay: Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs. 4600/- and other allowances as per rules. Higher start is 

not admissible. 

 

Age:- Not more than 40 years. Upper Age limit shall be relaxed maximum 45 years.  

Age will be Considered as on last date of application.  
 

1 

 

S.C., S.T. & S.E.B.C.  of Gujarat 

origin 

05 Years     



2 Women Candidates belonging to 

Unreserved Category of Gujarat 

origin 

05 Years     

3 Women Candidates belonging to 

S.C., S.T. & S.E.B.C.Category of 

Gujarat origin 

10 Years ( Maximum 45 years, 

Including Five years relaxation for 

women)                          

 

 

 

 

 

                  

                                                                             

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. 

/ S.S.C.O. 

Length of Military Service plus three 

years, maximum Up to 40 years.  

5 Physically Disabled Candidates 

Eligible for Application.  
maximum up to 10 (ten) years subject to his / 

her ability to discharge duties attached to the 

posts, as may be performed by any other 

normal persons, on the basis of production of 

medical certificate prescribed by GAD circular 

dated 01-12-2008 from the Medical Board 

6 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. 

 

 

Note: 

(1) 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 

 

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

where percentage of marks is not given by the University.                                                                            

(3) The candidates having qualification from foreign University. Should produce 

necessary documents /proof regarding the recognition/equivalence of their degree.                                                                                              
                                                                                                                                                             

Application  Fees:- Candidates of  General category Candidates have to pay  Rs. 

100/- +applicable postal charges as Application Fees ,while Candidates belonging 

to  reserved categories and who is physically disable have not to pay application fee. 

While candidates of reserved category of other states have to pay application fee.  

                                                                                           
 

                                                                                                    ( ASHA SHAAH) 

                                                                                                 JOINT SECRETARY  

                                                                             GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION     
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