
જુરાત  હર સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
હરાત માકં:   ૬૮/ ૨૦૧૬-૧૭,  િવજ્ઞાન અને પ્રૌધોિગકી  િવભાગ હ તકની આઇ.સી.ટી.ઓિફસર,વગર્-રની  ૭૨ 

જગ્યાઓના ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે  તા:૦૫-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તાઃ૨૧-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક 

સધુીમા ંઓનલાઈન અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે.  
આ જાહરેાત અ વયે  ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા ંિવગતવાર જાહરેાત સાથેની “ જાહરેાતની સામા ય 
જોગવાઈઓ’ અને ઓન લાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના 
નોટીસ બોડર્ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા િવનતંી છે.   યારબાદ 
જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહશેે.   
પ્રાથિમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સિૂચત તાઃ ૧૨-૦૨-૨૦૧૭  
પ્રાથિમક કસોટીના પિરણામનો સિૂચત મિહનો એિપ્રલ-૨૦૧૭  
બ  મલુાકાતનો સિૂચત મિહનો  સ ટે બર-૨૦૧૭ 
આખર  પર ણામ :-  . .ુ  ણૂ થયાના ૧૦ કામકાજના  દવસો દર યાન  િસ ધ કરવામા ંઆવશે.   
જ યા ુ ંનામ:- આઇ.સી.ટી.ઓિફસર,વગર્-ર, ની ુલ-૭૨  જગ્યાઓ (નીચે દશાર્ યા મજુબ)  

મ સવંગ ુ ંનામ ુલ જ યાઓ ુલ જ યાઓ પૈક  મ હલા ઉમેદવાર  માટ અનામત 

જ યાઓ 

૧ િબન અનામત  ૩૮  ૧૨  
૨ સા. શૈ. પ. વગર્ ૧૯  ૦૬ 

૩   અન.ુજાિત   ૦૫   ૦૧ 
૪   અન.ુજનજાિત   ૧૦  ૦૩ 
૫   શા.અશકત  ૦૨   -- 

 
ન ધઃ-  ૧. મિહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે   તે કેટેગરીમા ંજો મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહીં થાય તો 
તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદાવારને ફાળવી શકાશે. 
૨.  િબન  અનામત  કેટેગરીની  કુલ  જગ્યાઓ અને  તે  પૈકી  મિહલા  ઉમેદવારો  માટેની  અનામત  જગ્યાઓ  તથા 
સા.શૈ.પ.વગર્  ,અન.ુજાિત  અને  અન.ુજનજાિત  માટેની  કુલ  જગ્યાઓ  અને  તે  પૈકી  મિહલા  ઉમેદવારો  માટેની 
અનામત જગ્યાઓ પર પસદંગી   તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મિહલા ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રિક્રયા 
દર યાન પ્રા ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંિંધત સેવાની કાયર્ક્ષમતા જાળવી રાખવા િનયત કરેલ લાયકી ધોરણ 
યાને લઇ કરવામા ંઆવશે. 
૩. અનામત કક્ષાના  ઉમેદવારો  િબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને  તે સજંોગોમા ં તેઓને  િબન-
અનામતની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
૪. કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યા શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે. પરંત ુમગજના લકવા 
િસવાય તમામ શારીિરક અશકત ઉમેદવારોને B, LV અને H.H. (Hearing Handicapped)  ૪૦ % થી ૧૦૦ %  
(Moderete થી Severe)  કક્ષા સધુીની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને હલનચલનની OA, OL, BL, OLA, 
BLOA પ્રકારની અશકતતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવાના રહશેે.  
શૈ ણક લાયકાત  (૧)  :- Possess a degree of  Bachelor  of Engineering or  Bachelor  of  Technology  in 

Information Technology or Computer Science or Computer Engineering or Electronics or Electronics 
and Communication or Computer Technology or a degree of Master of Computer  Application or  



Master of Science  (IT) 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 a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956,  

 (૨) અ ભુવ  :- Have about two years’ experience in the field of information Technology  or Computer 

Technology  or  Communication Technology  in the Government or Local Bodies or a Government 
Undertaking Board or Corporation or Limited Company established Under the Companies Act,2013, and  
Having annual turnover of Rs. 30 crores or above; 
(3) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service Classification 
and Recruitment (General) Rules, 1967.   
(4) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  

પગાર:- . ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગે્રડ પે- . ૫૪૦૦ )  

મર:-  ૩૭ વષથી વ  ુનહ .   
(૧) ઉંમર અરજી  વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાર્દા આપવામા ંઆવેલ છે,તેમા ંનીચે મજુબની  ટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
૧  મળુ ગજુરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત, અનસુિુચત 

જાિત તથા અનસુિુચત જનજાિત વગર્ના ઉમેદવારો
પાચં વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૨  િબન અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવારો  પાચં વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૩  મળુ ગજુરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત, અનસુિુચત 
જાિત તથા અનસુિુચત જનજાિત વગર્ના મિહલા ઉમદેવારો

દસ વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૪  માજી સૈિનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સિહત ઉમેદવારો લ કરમા ં બજાવેલ  સેવા  ઉપરાતં  બીજા  ત્રણ  વષર્ 
(વધમુા ંવધ ુ૪૦ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૫   કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યા શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે. પરંત ુમગજના લકવા 
િસવાય તમામ શારીિરક અશકત ઉમેદવારોને B, LV અને H.H. (Hearing Handicapped)  ૪૦ % થી ૧૦૦ % 
(Moderete)  થી Severe કક્ષા સધુીની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને હલનચલનની OA, OL, BL, OLA, 
BLOA પ્રકારની અશકતતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવાના રહશેે. આ િસવાય અ ય પ્રકારની શારીિરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.  

૬   ગજુરાત સરકારના  કમર્ચારીઓ  કે 
ઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં

કાયમી  ધોરણે  અથવા  હગંામી 
ધોરણે  સળંગ  છ  માસ  સધુી 
કામગીરી  બજાવતા  હોય  અને 
તેઓની  પ્રથમ  િનમણ ૂકં 
જાહરેાતમાનંી  જગ્યામા ં દશાર્વેલ 
વયમયાર્દાની  અંદર  થયલે  હોય 
તેવા કમર્ચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ  હોય તો  ઉપલી  વયમયાર્દા  લાગ ુ
પડશે  નહીં  (૨)  જાહરેાતમા ં અનભુવને  લાયકાત  તરીકે  માગેંલ  ન  હોય  પરંત ુ
ઇજનરેી,તબીબી,ખેતી  િવષયક,પશ ુ િચિક સાની  પદવી  કે  િડ લોમાની  જગ્યા  પર 
િનમણ ૂકં  પામેલ  કમર્ચારીન ે જાહરેાતમાનંી  આવી  લાયકાતવાળી  જગ્યા(Any  such 
post)માટે ઉપલી વયમયાર્દા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય 
યારે   સવંગર્માથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ંફરજ બજાવતા કમર્ચારીને, તેઓએ 
બજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વષર્ની  ટછાટ તે બે પૈકી   ઓ  ં
હોય તેટલી  ટછાટ મળશે.    

 
 
        સયંકુત સિચવ  
                                                                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                           R-1 BRANCH 

Advt. No. 68/2016-17 : Online applications are invited for the post of the I.C.T. Officer class‐II  under 
the   Science and Technology Department during Date:05-11-2016, 13.00 p.m. to Date:21-11-2016, 
13.00 p.m. 
(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission   http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of 
online application.  
- Tentative Date for P.T -12-02-2017 
- Tentative month for P.T Result- April -2017 
- Tentative month for Interview- September-2017 
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview. 

Total  No. of  vacancy :-72  ( As Below)  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women  
1 GENERAL 38 12  

2 S.E.B.C. 19 06 

3  S.C.   05 01 

4  S.T.  10  03  

5 PH  02  00  

        
Note:- (1) ) 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. 
(2) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof as 
well as selection to the posts of SEBC and ST Categories and posts reserved for women candidates 
thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of 
respective categories and also women candidates of that category and on the basis of qualifying 
standard prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective 
cadre/service. 
(3) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 
Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category. 
(4) Out of above mentioned post 02  posts are reserved for Physically Disabled Candidates. But Those 
Candidates who have B, LV  and H.H. (Hearing Handicapped) having disability in moderate to severe 
category  (40 % or above and up to 100 %) or  OA or OL or BL or OLA or BLOA can apply. The 
candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 
 
(1) E.Q. :- Possess a degree of  Bachelor  of Engineering or  Bachelor  of  Technology  in  Information 
Technology  or Computer Science or Computer Engineering or Electronics or Electronics and 
Communication or Computer Technology or a degree of Master of Computer  Application or  
Master of Science  (IT) 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 a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956,  

(2) Experience :- Have about two years’ experience in the field of information Technology or Computer 
Technology  or  Communication Technology  in the Government or Local Bodies or a Government 
Undertaking Board or Corporation or Limited Company established Under the Companies Act,2013, and  
Having annual turnover of Rs. 30 crores or above; 
(3) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service 
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.   
(4) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  
PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs. 5400) 



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, S.C., S.T.  Candidates of origin of 
Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 Women Candidates belonging to Unreserved 05 Years (maximum up to 45 years)                    
3 Women Candidates belonging to S.E.B.C., S.C. 

and S.T. 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: Out of above mentioned post 02 posts are reserved for Physically Disabled 
Candidates. But Those Candidates who have B,  LV  and  H.H. (Hearing Handicapped) having 
disability in moderate to severe category  (40% or above and up to 100…%) or  OA or OL or BL or 
OLA or BLOA  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

હરાતની સામા ય જોગવાઈ 
૧.  નાગ રક વ:- 
ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગિરક અથવા  (ખ)  નેપાળનો પ્રજાજન અથવા  (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા  (ઘ)  િતબેટ નો 
િનવાર્િસત   ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જા યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા 
જોઇએ,અથવા  (ચ)  મળૂ  ભારતીય  યિક્ત  કે    ભારતમા ં કાયમી  વસવાટ  કરવાના  ઇરાદાથી  પાિક તાન,  પવૂર્ 
પાિક તાન(બાગં્લાદેશ), બમાર્ ( યાનમાર),  ીલકંા, કે યા, યગુા ડા,  વા પવૂર્ આિફ્રકાના દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસ ાક 
ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા  િવયેટનામથી  થળાતંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરંત ુ
પેટાક્રમાકં  (ખ),  (ગ),  (ઘ) અને  (ચ)માઆંવતા ઉમેદવારોના  િક સામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ં
જોઇએ. 
ન ધ:-   ઉમેદવારના િક સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જ રી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોગ િવચારણામા ં
લેશે. અને જો િનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રા ય સરકાર તેમના િક સામા ંપાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમણકૂ આપશે. 
૨.  ભરલા અર પ ક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી ક ફમર્ કરીને  િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પો ટ ઓિફસમા ંઅથવા 
ઓનલાઈનની ફી  .૧૦૦/- + સિવર્સ ચા  જમા કરાવવાની રહશેે.  યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ તથા 
શારીિરક  અશક્તતા  ધરાવતા  ઉમેદવારોએ  પો ટ  ઓિફસમા ં ફી  જમા  કરાવવાની  રહશેે  નહીં.  ક ફમર્  થયેલ 
અરજીપત્રકની  નકલ  તથા  પ્રમાણપત્રો  આયોગની  કચેરી/પો ટઓિફસમા ં જમા  કરાવવાના  નથી.  પરંત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે અને  યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની  વેબસાઈટના 
મા યમથી  અરજીપત્રક  જમા  કરાવવાનો  સદેંશો  મળે  યારે  જ  જ રી  પ્રમાણપત્રો  સાથે  અરજીપત્રક આયોગની 
કચેરીમા ંમોકલવાનુ ંરહશેે.  
(૨) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની 
રહશેે અને પ્ર યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

               (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો િબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અિગ્રમ નકલ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહી.   
(૫)  અનામત  કક્ષાના  ઉમેદવારો  માટે  જાહરેાતમા ં અનામત  જગ્યાઓ  દશાર્વેલ  ન  હોય  યા ં આવા  ઉમેદવારો 
િબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને િબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમા ંમિહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ   તે  કેટેગરીમા ંમિહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે. 

               (૭) જાહરેાતમા ં  તે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય  યારે 
મિહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે 
તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ  તેમજ મિહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે  િવચારણા થઇ શકે  છે, 
પરુુષ તેમજ મિહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત.  કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મિહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મિહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાતમા ંમાત્ર મિહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ   તે  કેટેગરીમા ંપરુુષ ઉમેદવાર 
અરજી  કરી  શકે  છે  કેમ  કે  મિહલા  ઉમેદવાર  ઉપલ ધ  ન  થાય  તો  આ  જગ્યાઓ  પર  પસદંગી  માટે  પરુુષ 



ઉમેદવારોની  િવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુ  જગ્યાઓ મિહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 
ઉપર મિહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંગી પામે/ ટલી સખં્યામા ંપસદંગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ િવચારણામા ં
લેવાના થશે અને કોઇ મિહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મિહલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ં
પરુુષ ઉમેદવારોને  યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મિહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ 
મિહલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસદંગી પામી શકે છે.) 
૩.    જ મ તાર ખ:- 
(૧)આયોગ જ મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડર્  ારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ મા ય 
રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વેલ જ મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવારમાને તો સક્ષમ અિધકારીએ આપેલ 
વય અને અિધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાિણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅિધકૃત અિધકારીએ 
પ ટપણે જણાવેલ હોવુ ં જોઇએ  કે  તેઓએ એસ.એસ. સી.  કે તેની પરીક્ષાનુ ં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ  છે અને 
પોતાની સમક્ષ રજૂકરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જ મતારીખ ............ છે.   એસ.એસ. 
સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વેલ જ મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારણ છે. 
ઉમેદવારે  રજુ  કરેલ  વય  અને  અિધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર  તેની  િવ ાસહતાર્  (credibility)  ના  આધારે  વીકાર  કે 
અ વીકારનો િનણર્ય આયોગ  ારા લેવામા ંઆવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાર્વેલ જ મતારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
 ૪.વયમયાદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી  વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાર્દા આપવામા ંઆવેલ છે,તેમા ંનીચે મજુબની  ટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
 
૧  મળુ ગજુરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત, અનસુિુચત 

જાિત તથા અનસુિુચત જનજાિત વગર્ના ઉમેદવારો 
પાચં વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૨  િબન અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવારો  પાચં વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૩  મળુ ગજુરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત, અનસુિુચત 
જાિત તથા અનસુિુચત જનજાિત વગર્ના મિહલા ઉમદેવારો 

દસ વષર્ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૪  માજી સૈિનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સિહત ઉમેદવારો લ કરમા ં બજાવેલ  સેવા  ઉપરાતં  બીજા  ત્રણ  વષર્ 
(વધમુા ંવધ ુ૪૦ વષર્ની મયાર્દામા)ં 

૫   કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યા શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે. પરંત ુમગજના લકવા 
િસવાય તમામ શારીિરક અશકત ઉમેદવારોને B, LV અને H.H. (Hearing Handicapped)  ૪૦ % થી ૧૦૦ % 
(Moderete  થી Severe) કક્ષા સધુીની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને હલનચલનની OA, OL, BL, OLA, 
BLOA પ્રકારની અશકતતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવાના રહશેે. આ િસવાય અ ય પ્રકારની શારીિરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.  

૬   ગજુરાત સરકારના  કમર્ચારીઓ  કે 
ઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં

કાયમી  ધોરણે  અથવા  હગંામી 
ધોરણે  સળંગ  છ  માસ  સધુી 
કામગીરી  બજાવતા  હોય  અને 
તેઓની  પ્રથમ  િનમણ ૂકં 
જાહરેાતમાનંી  જગ્યામા ં દશાર્વેલ 
વયમયાર્દાની  અંદર  થયલે  હોય 
તેવા કમર્ચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ  હોય તો  ઉપલી  વયમયાર્દા  લાગ ુ
પડશે  નહીં  (૨)  જાહરેાતમા ં અનભુવને  લાયકાત  તરીકે  માગેંલ  ન  હોય  પરંત ુ
ઇજનરેી,તબીબી,ખેતી  િવષયક,પશ ુ િચિક સાની  પદવી  કે  િડ લોમાની  જગ્યા  પર 
િનમણ ૂકં  પામેલ  કમર્ચારીન ે જાહરેાતમાનંી  આવી  લાયકાતવાળી  જગ્યા(Any  such 
post)માટે ઉપલી વયમયાર્દા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય 
યારે   સવંગર્માથંી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ંફરજ બજાવતા કમર્ચારીને, તેઓએ 
બજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વષર્ની  ટછાટ તે બે પૈકી   ઓ  ં
હોય તેટલી  ટછાટ મળશે.   

 
 



૫.  શૈ ણક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ  શૈક્ષિણક લાયકાત અરજી  વીકારવાની  છે લી તારીખના રોજ ધરાવતા  હોવા 
જોઇએ. 
(૨)ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાત મા ય યિુનવિસર્ટી/સં થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદવારે  અરજી  સાથે  મા ય  યિુનવિસર્ટી/સં થાના  ગણુ  પત્રક  (બધા  જ  વષ /સેમે ટર)  અને  પદવી 
પ્રમાણપત્રોની  વય ં પ્રમાિણત  નકલ  રજુકરવાની  રહશેે.  કોલેજના  આચાયર્  ારા  અપાયેલ  પ્રમાણપત્ર  મા ય 
ગણવામા ંઆવશે નહી. 
(૪)શૈક્ષિણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો  વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
(૫)જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્ર થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો આપવાની રહશેે. 
૬.  અ ભુવ :- 
(૧) માગેંલ અનભુવ, અરજી  વીકારવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમા ંઅ યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જ રી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે તે તારીખથી,    
(બ) અરજી  વીકારવાની છે લી તારીખના સદંભર્મા ંઅનભુવ ગણવામા ંઆવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ં  અનભુવ દશાર્વેલ હોય તેના સમથર્નમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (િદવસ, માસ, વષર્), 
મળૂ  પગાર  અનેકુલ  પગારની  િવગતો  તથા  બજાવેલ  ફરજોનો  પ્રકાર/મેળવેલ  અનભુવની  િવગતો  સાથેનુ ં
પ્રમાણપત્ર રજુ  કરવાનુ ં રહશેે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર સં થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સ ાિધકારીની સહી અને તારીખ 
સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની િવનતંી મા ય રાખવામા ંઆવશે 
નહીં.અરજી કયાર્ પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો  વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
(૫)  અંશકાલીન,  રોિજંદા  વેતનદાર,  એપે્ર ટીસશીપ,  તાલીમી,  માનદવેતન,  આમિંત્રત  ફૅક ટી  તરીકે  ઉમેદવારે 
મેળવેલ અનભુવ મા ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 
૭.  અ ુ ૂચત  િત, અ ુ ૂચત જન િત તથા સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે 
લાભ મળશે. 
(૨) અનસુિૂચત જાિત, અનસુિૂચત જનજાિત તથા સામાિજક અને  શૈક્ષિણક  રીતે પછાત વગર્ના  ઉમેદવારો પૈકી 
ઉમેદવાર   વગર્ના હોય તેની િવગત અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સબંિંધત કોલમમા ં  તે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 
વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારે તેના સમથર્નમા ંસક્ષમ અિધકારી  ારા  િનયત નમનુામા ં
આપવામા ંઆવેલ જાિત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાિત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો  તે પાછળથી  વીકારવામા ંઆવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 
પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાિજક  અને  શૈક્ષિણક  રીતે  પછાત  વગર્ના  ઉમેદવારોને  અનામતનો  લાભ  જો  તેઓનો  સમાવેશ  “ઉ ત 
વગર્મા”ં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬) (ક)  સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં

સામાિજક  યાય અને અિધકાિરતા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પિરિશ ટ 



(ક)(ગજુરાતીમા)ંના નમનુામા ંતા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના નાણાકીય વષર્ની 
આવકને  યાને લઈને આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આ પિરિશ ટ (ક) (ગજુરાતીમા)ં 
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા  યારબાદ સક્ષમ અિધકારીએ આપેલ હોવુ ંજોઈએ. વધમુા ંઓનલાઈન 
અરજી કરવા માટેની છે લી તારીખ સધુીમા ંઆ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો જ તે મા ય ગણાશે.   

 (ખ) ઉ ત વગર્મા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર માતા-િપતાની આવકના સદંભર્મા આપવામા આવતુ ં
હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-િપતાની આવકમા ફેરફાર થતો 
હોયતો ઉમેદવારે/અરજદારે  વય ંઆવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાિણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ 
અિધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અિધકારીને જાણ કયાર્બાદ સક્ષમ અિધકારીએ   િનણર્ય 
લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે   ઉમેદવાર/અરજદાર આવી  વૈિ છક જાહરેાત 
ન કરીને આવકમા વધારો  પાવશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ  ારા કરવામા 
આવતી કાયદેસરની કાયર્વાહીને પાત્ર બનશે.  

(ગ) પિરણીત મિહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-િપતાની આવકના સદંભર્મા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે, 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરજી 
રદ કરવામા ંઆવશે. 

(ધ) અરજી સાથે  ‘પિરિશ ટ (ક)’ ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગે્રજીમા)ં રજુ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામા ં
આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેનુ ંછે.  

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પિરિશ ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય  તો તેઓની અરજી અમા ય 
ગણવામા ંઆવશે અને િબનઅનામત જગ્યા માટે પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.        

(૭) સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારોની સાથે 
િનયત ધોરણો (અથાર્ત વયમયાર્દા  ,અનભુવની લાયકાત,  િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ 
હોય  તેના  કરતા ં વધ ુ િવ તતૃ  કરેલ અ ય  કે્ષત્ર)  મા ં ટછાટ  લીધા  િસવાય  પોતાની  ગણુવ ાના આધારે 
પસદંગી પામે તો િબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

 (૮)  ઉમેદવારે  અરજીમા ં જાિત  અંગે    િવગત  દશાર્વેલ  હશે  તેમા ં પાછળથી  ફેરફાર  કરવાની  િવનતંી  મા ય 
રાખવામા ંઆવશે નહી. 

૮. મા  સૈિનક 
(૧) માજી સૈિનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંિવગતો આપવાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈિનક ઉમેદવારે િડ ચા  બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાનીરહશેે. 
૯. શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંિવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીિરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીિરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  
શારીિરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવારે (૧)  વણની ખામી (૨) હલન ચલન અશક્તતા અથવા 
મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીિરક અશક્તતા છે તે દશાર્વવુ.ં 
(ગ) જાહરેાતમા ંશારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય, પરંત ુજગ્યાની 
ફરજોને અનુ પ   પ્રકારની શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે  
અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસગેં ઉંમરમા ં ટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીિરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે  તેના સમથર્નમા ંસામા ય વહીવટ  િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પિરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી  િનયત થયેલ નમનૂામા ંસરકારી હોિ પટલના સિુપ્રટે ડે ટ /િસિવલ 



સ ન/મેડીકલ  બોડર્ ારા  આપવામા ં આવેલ  પ્રમાણપત્રની  નકલ  અરજી  સાથે  અચકૂ  મોકલવાની  રહશેે.  જો 
પ્રમાણપત્રની  નકલ  સામેલ  કરવામા ં નહીં  આવેલ  હોય  તો  તે  પાછળથી  વીકારવામા ં આવશે  નહીં  શારીિરક 
અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શારીિરક અશક્ત ઉમેદવારોના  િક સામા ંઅરજી કયાર્ની તારીખ બાદ ભરતી પ્રિક્રયાના કોઇ પણ તબકે્ક   
કોઇ ઉમેદવાર  ''Physical Disabled”  (શારીિરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જ રી દ તાવેજો/પરૂાવાઓ રજુ કરે 
તો તેવા ઉમેદવારની રજૂઆત મ યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રિક્રયાના   પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ 
તેવા ઉમેદવારને "PD" (શારીિરક અશક્ત) ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ લાભ /  ટછાટ મળવાપાત્ર 
થશે. આવા  લાભો કે  ટછાટ ભરતી પ્રિક્રયાના પણુર્ થયેલ તબક્કા માટે પ ાદવતીર્ અસરથી આપી શકાશે નિહ.  
૧૦. મ હલા ઉમેદવાર 
  મિહલાઓની અનામત  ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મિહલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા   તે 
કક્ષાના (category)પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈિનક, શારીિરક અશક્તતા, મિહલા કે િવધવા પૈકીના િવક પો પૈકી એક થી વધ ુ
િવક પોમા ંથતો હોય તેવા િક સામા ંતેને લાગ ુપડતા િવક પો પૈકી  મા ંવધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

૧૧. િવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અરજીપત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવ ય લખવુ ંઅ યથા “લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ 
દશાર્વવુ ં. 
(૨) િવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુ ંઅ યથા“ 
લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ દશાર્વવુ ં. 
(૩)  િવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને  િવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ  મેળવવા ઇ છતા હોય તો 
અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એિફડેિવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪)િવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ ઉમેરવામા ં
આવશે. 
(પ)     કોઇ મિહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે  તે સમયે  ‘’િવધવા  ‘’   ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાર્ બાદ 
અથવા  જાહરેાત  પ્રિસ ધ  થયાની  છે લી  તારીખ  વીતી  ગયા  બાદ  અથવા  ભરતી  પ્રિક્રયાના  કોઇપણ  તબકે્ક 
“િવધવા” બને અને તે અંગે જ રી દ તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મ યા તારીખ પછીના ભરતી 
પ્રિક્રયાના   પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મિહલા ઉમેદવારોને  ‘’  િવધવા મિહલા ઉમેદવાર  ‘’ 
તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.   
૧૨. ના વાધંા  માણપ :- 
(૧)  ગજુરાત  સરકારના  સરકારી/અધર્સરકારી/સરકાર  હ તકના  કોપ રેશન/કંપનીઓમા ં સેવા  બજાવતા 
અિધકારીઓ/કમર્ચારીઓઆયોગની  જાહરેાતના  સદંભર્મા ં બારોબાર  અરજી  કરી  શકશે  અને  તેની  જાણઉમેદવારે 
પોતાના  િવભાગ/ખાતા/કચેરીને  અરજીકયાર્ની  તારીખથી  િદન-૭  મા ં અચકૂ  કરવાની  રહશેે.જો  ઉમેદવારના 
િનયોક્તા તરફથી અરજીમોકલવાની છે લી તારીખ બાદ ૩૦ િદવસમા ંઅરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની 
જાણકરવામા ંઆવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારીરદ કરવામા ંઆવશે. 
(૨)કે દ્ર સરકારની અથવા અ ય કોઇપણ રા ય સરકારનીનોકરીમા ં હોય  તેવા  ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે િનમણકૂ અિધકારીનુનંા વાધંા પ્રમાણપત્રરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
(૩) બ  મલુાકાત સમયેઉમેદવારે સક્ષમઅિધકારી  ારા આપવામા ંઆવેલ ના વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
 



 
 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે  સેવા આયોગ  કે  અ ય જાહરે  સેવા આયોગ  અથવા  અ ય  સરકારી  /અધર્  સરકારી  / 
સરકાર હ તકની સં થાઓ  ારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો  તેની  િવગત અરજીપત્રકમા ં
આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો  ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર 
બનશે. 
૧૪. ફર જયાત િન િૃ ,  ુખસદ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારનેસરકારી સેવા/ સરકાર હ તકની કંપની કે બોડર્ કોપ રેશનમાથંી ક્યારેય પણ ફરિજયાત 
િનવિૃ , રુખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની િવગત આપવાની રહશેે. 
૧૫. અગ યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની િનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસદંગીની પિક્રયા અનસુરવાની થાય છે.   માટે The Gujarat 

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદવારોની પસદંગી પ્રાથિમક 
કસોટી  અને  બ   મલુાકાત  યોજીને  કરવામા ં આવશે.  પ્રાથિમક  કસોટીના  ગણુક્રમાનસુાર  જ રી  અરજીઓની 
ચકાસણી કરી ઉમેદવારોની  બ  મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ંમા યમ આયોગ અ યથા 
નક્કી  કરશે  નહીં  તો  ગજુરાતી  રહશેે.  પ્રાથિમક  કસોટી  સામા યત:  અમદાવાદ/ગાધંીનગર    ખાતે  લેવામા ં
આવશે,         અને ઉમેદવારોએ  વ ખચેર્ ઉપિ થત રહવેાનુ ંરહશેે.  
(૨) પ્રાથિમક કસોટીમા ંમેળવેલ ગણુ આખરી પસદંગી માટે ગણવામા ંઆવશે.  બ  મલુાકાત માટે બોલાવવાના 
થતા  ઉમેદવારોમા,ં જો  કોઇ  ઉમેદવારોના  પ્રાથિમક  કસોટીમા ં ૧૦%  કે  તેથી ઓછા  ગણુ  હશે  તો  તેમને  બ  
મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે 
નહી. 
(૩)પ્રાથિમક કસોટીમા ંસામા ય અ યાસના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્ર ો રહશેે અને સબિંધત િવષયના ૨૦૦ ગણુ 
માટે ૨૦૦ પ્ર ો રહશેે. 
(૪)ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથિમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રુબરુ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે પ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ 
ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રુબરુ મલુાકાતમા ં૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર 
ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી ગણુ આપવામા ંઆવશે. 
ન ધ  :- અસાધારણ સજંોગો તથા અપવાદ પ િક સામા ંસીધી ભરતી માટેની માત્ર રુબરુ મલુાકાતના આધારે પસદંગી 
પ્રિક્રયા અપનાવવાનો િનણર્ય લેવાનો આયોગને અિધકાર રહ ેછે.  
પ ટીકરણ :- જો ઉમેદવારે પ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અન ેરુબરુ મલુાકાતમા ં૧૦૦ 
ગણુમાથંી ૬૦ ગણુ મેળવશે તો લિેખત પ્રાથિમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રુબરુ મલુાકાતના ૫૦ 
ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ  કુલ ૫૫ ગણુ થશે. પ્રાથિમક કસોટી/અને  બ  મલુાકાતના  કુલ ૧૦૦ ગણુમાથંી 
પસદંગી માટેનુ ંલાયકી ધોરણ િબન અનામત વગર્ અને અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે નીચ ેમજુબ રાખવામા ંઆવે 
છે.  

મ  વગ (Category)  વગ- ૧ અને ૨ 
  ુ ુષ 

વગ- ૧ અને ૨ 
મ હલા 

૧  િબનઅનામત  (સામા ય) વગર્   ૫૦  ૪૫ 
૨  સા. શૈ. પ. વગર્  ૩૫  ૩૧ 



૩  અન.ુ જાિત   ૩૫  ૩૧ 
૪  અન.ુ જન જાિત   ૩૫  ૩૧ 

 

(૫) અપવાદ પ  િક સામા ંઅસાધારણ સજંોગોમા ં પરંપરાગત  રીતે માત્ર  બ  મલુાકાતને આધારે જ પસદંગી અંગે 
આયોગ  ારા  િનણર્ય લવેામા ંઆવશે.  મા પસદંગીનુ ંલાયકી ધોરણ માત્ર   બ  મલુાકાતના ગણુને આધારે ઉપર 
જણા યા મજુબનુ ંરહશેે.  
(૬)  પ્રાથિમક  કસોટીમા ં ઉમેદવારને  O.M.R.  Sheet  મા ં જવાબ આપવા  માટે  A,  B,  C,  D અને  E એમ  પાચં  િવક પ 
આપવામા ંઆવશ,ે પાચંમો  િવક પ E  ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ  િવક પો ખાલી રાખ્યા હોય 
(encode કયાર્ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્ર યકે  િનિ ત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામા ં
આવશે. અને જો પાચંમો િવક પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શ ૂ ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાર્ત માત્ર E  
‘Not attended’  િવક પ જ encode કય  હશે તો તે પ્ર  માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામા ંઆવશે નહીં.  
(૭)  બ   મલુાકાતમા ંઆયોગની  સચુનાઓ  /ધોરણો  મજુબ જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ  કેટેગરી  વાઈઝ  જગ્યાની  સખં્યાને 
યાને લઈ નીચ ેમજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                             કુલ જગ્યાઓ પૈકી  બ  મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર                       
                                                                   ઉમેદવારોનીસખં્યા 

     ૦૧                                                         ૦૬ 
     ૦૨                ૦૮ 
     ૦૩                ૧૦ 
   ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                             કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮)  પ્રાથિમક  કસોટીમા ં મેળવેલ  ગણુ આખરી  પસદંગી  માટે  ગણવામા ંઆવશે.  તમેજ  ઉપયુર્ક્ત  કોલમમા ં દશાર્વેલ 
સખં્યા પ્રમાણ ે બ  મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથિમક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે 
તેથી ઓછા ગણુ હશે તો  બ  મલુાકાતને પાત્ર ગણવામા ંઆવશે નહીં. 
(૯) જાહરેાતમા ં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત  તેમજ અનભુવ કરતા ંવધ ુ શૈક્ષિણક લાયકાત અને/અથવા વધ ુઅનભુવ 
અને/અથવા  લાયકાતમા ં ઊંચી  ટકાવારીને આધારે  બ   મલુાકાત  માટે આયોગ  ઉમેદવારોની  સખં્યા  મયાર્િદત  કરી 
શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરતી માટે  બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી પસદંગી માટેનુ ંલઘતુમ ધોરણ વગર્-૨ની જગ્યાઓ માટે 
િબનઅનામત વગર્ના  ઉમેદવારો માટે  ૫૦ ગણુ અને અનામત વગર્ના  ઉમેદવારો માટે  ૩૫ ગણુ  રાખવામા ંઆવે  છે. 
ઇ ટર ય ુકિમટી  ારા  બ  મલુાકાતમા ંઉમેદવારના એકંદર દેખાવ (Overall Performance) ને  યાને લવેામા ંઆવશ ે
અને ઇ ટર ય ુકિમટી ઇ ટર ય ુદર યાન ઉમેદવારના Overall  Performance ન ે યાનમા ં   રાખી ચચાર્  િવચારણા કયાર્ 
બાદ સવાર્નમુત ેગણુ આપશ.ે 
(૧૧) માજી સૈિનકો તથા શારીિરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય  યારે સબિંધત કેટેગરીના માજી સૈિનક 
તથા  શારીિરક  અશક્ત  ઉમેદવારો  પૈકી    ઉમેદવારો  આ  પ્રમાણેના  લઘતુમ  ગણુ  મેળવતા  હશે  તમેન ે સબિંધત 
કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગણવામા ંઆવશે. જો જાહરેાતમા ંજણા યા પ્રમાણેની આ  કેટેગરીઓ માટે રાખવામા ં
આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રા ત ન થાય કે પરુતી સખં્યામા ંપ્રા ત ન થાય 
તો સબિંધત કેટેગરીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 
(૧૨) મિહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુ ંધોરણ હળવ ુકરીને પસદંગી પ િત અનસુરવાની રહશેે અન ે
બ   મલુાકાત  બાદ    તે  કેટેગરીના  મિહલા  ઉમેદવારો  માટેની  અનામત  સખં્યા  ટલા  મિહલા  ઉમેદવારોથી  વધ ુ
ઉમેદવારો ઉપલ ધ થાય તો ભલામણ યાદીમા ંમિહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મિહલા ઉમેદવારોની 



પ્રિતક્ષાયાદીમા ંપસદંગી ગણવામા ંઆવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. િબન અનામત 
વગર્ના મિહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામા ંઆવશે.   
 
 
 
૧૬.  બ   લુાકાત:-  
(૧) બ  મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચેર્ ઉપિ થત થવાનુ ંરહશેે. 
(૨)અનસુિૂચત જાિત, અનસુિૂચત જનજાિતના ઉમેદવારો તથા બરેોજગાર ઉમેદવારો  કે  ઓના માતા-િપતા ની 
વાિષર્ક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય  તેઓને  તેમના રહઠેાણના  થળેથી  બ  મલુાકાત માટે આવવા તથા 
જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. િનગમ  ારા િનયત થયેલ િટિકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ માટે 
ઉમેદવારે  બ  મલુાકાતના િદવસે િનયત ફોમર્ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ િટિકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩)   બ  મલુાકાતના િદવસે  બ  મલુાકાતના પત્રમા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. 
જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ  બ  મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ ન ધ 
લેવી. 
૧૭. નીચે દશા યા  જુબની અર ઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદ  મા  દ ટાતં  વ પે છે   સં ણૂ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુ ા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમા ંદશાર્વેલ િવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટર્  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭)  અનસુિૂચત  જાિત,  અનસુિૂચત  જનજાિત,  સા.શૈ.પ.વગર્  તથા  શારીિરક  અશક્તતા  ધરાવતા  ઉમેદવારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અિધકારી  ારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈિનક ઉમેદવારે િડ ચા  બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાતના સદંભર્મા ંમાકર્શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જ મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુવ દશાર્વેલ  હોય  ( ના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરંત ુ
તેના સમથર્નમા ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ંતેઓનો અનભુવનો સમયગાળો, 
મળુપગાર,કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાર્વેલ ન હોય તથા સં થાના લટેર પેડ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓન લાઈન હરાતની અર  કરવાની ર ત  માકં: ૧૫ નીચે  ચુવેલ  (ઉમેદવારોને સબિંધત) માણપ ો / 
અને ના આધાર પા તા ન  કરવાની થતી હોય તેવા લા  ુ પડતા આધાર રુાવાની મા ણત કરલ નકલો 
આયોગને મોકલવામા આવેલ અર પ ક સાથે જોડલ નહ  હોય તેવા ઉમેદવારોની અર  અ રુ  ગણીને રદ 

ગણવામા આવશે. 
૧૮. િનમ કૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમા ંિનમણકૂ માટે પસદં થયેલા ઉમેદવારની સરકાર ી ના સબંિંધત િવભાગને આયોગ 
ારા ભલામણ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી  િનમણકૂ પત્ર  મેળવતા ંપહલેા ં કો યટુર અંગેની સીસીસી 



અથવા તેની સમકક્ષ રા ય સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) િનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયર્વાહી સરકાર ી  ારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્ર યવહાર 
આયોગ  યાને લેશે નહીં. 
(૩)ઉમેદવારે તેની શૈક્ષિણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથર્નમા ંરજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની  િનમણકૂપણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે 
અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયર્વાહી ને પાત્ર થશે,  થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામા ં
આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુર્ રીતે ખરાઈ કયાર્ બાદ જ આયોગમા ંરજુ કરવા. 
૧૯. ગેરવત ૂકં  ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ધ પગલા ં
  ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે  છે  કે  તેઓએ અરજીપત્રકમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી  માિહતી  દશાર્વવી 
નહી,તેમજ આવ યક માિહતી  પાવવી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દ તાવેજો કે તેની પ્રમાિણત નકલમા ંકોઇપણ 
સજંોગોમા ં સધુારો  અથવા  ફેરફાર  અથવા  બીજા  કોઇપણ  ચેડા ં કરવા  નહીં  અથવા  તેઓએ  આવા  ચેડા ં કરેલ/બનાવટી 
દ તાવેજો  રજુ  કરવા  નહી,  જો  એકજ  બાબતના  બે  કે  તેથી  વધ ુ દ તાવેજોમા ં અથવા  તેની  પ્રમાિણત  નકલમા ં કોઇપણ 
પ્રકારની  અચોકસાઇ  અથવા  િવસગંતતા  જણાય  તો  તે  િવસગંતતાઓ  બાબતની  પ ટતા  રજુ  કરવી.  જો  કોઇ  ઉમેદવાર 
આયોગ  ારા દોિષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અ ય  યિક્ત  ારા છળ કપટથી કામ પણૂર્ કરા ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દ તાવેજ રજુ કયાર્ હોય,  
(પ) અગ યની બાબત  પાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા િનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અિનયિમત કે અનિુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનિુચત સાધનોનો ઉપયોગ કય  હોય, 
(૮) ઉ રવહીમા ંઅ લીલ ભાષા કે અિશ ટ બાબતો સિહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯)  પરીક્ષા  ખડંમા ં કોઇપણ  રીતની  ગેરવતર્ણકૂ આચરવી,  વી  કે  અ ય  ઉમેદવારની  જવાબવહીની  નકલ  કરવી, 
પુ તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હ તિલિખત સાિહ યની મદદથી અથવા વાતિચત  ારા કે કોઇ સાકેંિતક 
રીતે નકલ કરવા કે અ ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ  ારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે િનયકુત થયેલા કમર્ચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીિરક 
ઇજા પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉ લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃ ય કરવા કે કરાવવા તેણ ેકે સીધી અથવા  
આડકતરી  રીતે આયોગ  પરદબાણ  લાવનાર  ઉમેદવાર  નીચે  દશાર્વેલ  િશક્ષા  ઉપરાતં આપોઆપ  પ્રય ન  કય   હોય, 
ફોજદારી કાયર્વાહીનેપાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ  ારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
(ખ) તેને આયોગ લ ેતેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ  બ  મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧)આયોગ  ારા લવેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અને 
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર  ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના  િવ ધ સમિુચત િનયમો અનસુાર િશ તભગંના પગલા ંલઇ 
શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત િવગતોમા ંિનિદર્ ટ કરેલ િશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર  ારા ઉમેદવારને /કમર્ચારીને 
(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના  પ ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 



(ર) લેખીતમા ંિશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને 
(૩) િશક્ષા અંગે િનયત સમય મયાર્દામા ં બ  રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.   
 
                                                                                   સયંકુ્ત સિચવ   
                                                        ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ 
 
 
 

 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સદંભર્મા ંઆયોગ  ારા ઓનલાઈન જ અરજી  વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર તા:૦૫-૧૧-૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૨૧-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ં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 મ યા પછી જ અરજી મા ય ગણાશે. 
(૧)  સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨)  Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા  (2) Apply Now બટન 

દેખાશે.  સૌપ્રથમ More Details પર Click  કરીને જાહરેાતની બધી જ  િવગતોનો અ યાસ ઉમેદવારોએ 
કરવો. અને  યારબાદ Apply Now બટન િક્લક કરવુ.ં 

(૩)    I.C.T. Officer class‐II   ઉપર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે 
(૪)      તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ંસૌ 

પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ  દરડી(*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત 
ભરવાનીરહશેે.)  “Personal Details” મા ં યા ંMobile Number અને email ID માગં્યા  છે, તેની  િવગત 
લખવી  થી જ ર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માિહતગાર કરી શકે. 

(૫)  Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુ ં
અને પોતાની શૈક્ષિણક િવગ તોભરવી. 

(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  યા ં માિહતી  ભરવી.    વધારાનો અનભુવ  ojas module મા ં

સમાિવ ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણા યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે 
વધારાના અનભુવની િવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯)  તેની નીચે “Self-declaration”  મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦)  હવે save  પર  “click” કરવાથી  તમારો Data Save  થશે. અહીં  ઉમેદવારનો   Application Number 

generate થશે.   ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સદંભર્મા ંઆયોગ 
સાથેના કોઈપણ પત્ર યવહારમા ંતે દશાર્વવાનો રહશેે.  

(૧૧)  જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application મા ંજઇને કરી શકાશે, 
આ સિુવધા અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલ ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી / 
બાદ આસિુવધા ઉપલ ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨)  હવે  પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click કરો અહીંતમારો application number type કરો 
અને તમારી Birth date type કરો.  યાર બાદ 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) સાઇઝથી વધારે નહીં  તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) 



“Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના  ક્રીનમાથંી   ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો 
photo store થયેલ છે તે ફાઇલને  યાથંી 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 રીતે 

signature પણ upload કરવાની રહશેે.  
(૧૩)  હવે  પેજના ઉપરના ભાગમા ં “Confirm Application” પર click કરો અને  “Application number” તથા 

Birth Date Type  કયાર્ 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 ં સધુારો  કરવાનો  જણાય,  તો Edit Application ઉપર  click કરીને  સધુારો  કરી  લેવો.  અરજી 
confirm કયાર્ પહલેા  કોઇ પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ં કરી શકાશે. પરંત ુઅરજી  confirm થઇ ગયા 
બાદ અરજીમા ંકોઇ પણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જ ર ન જણાય તો જ confirm 

application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમા ં
online વીકાર થઈ જશે. અહીં  “confirmation number” generate થશે   હવે પછીની બધીજ કાયર્વાહી 
માટે જ રી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number િસવાય કોઇપણ પત્ર યવહાર કરી 
શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની િપ્ર ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪)  સામા ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે િવક પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  
૧. પો ટ ઓ ફસમા:ં-સામા ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સદંભેર્ “Print Challan” ઉપર કલીક 
કરીને  િપ્ર ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની  રહશેે. આ  િપ્ર ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કો યટુરની 
સિુવધા ધરાવતી પો ટ ઓિફસમા ં  . ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉ ટલ સિવર્સ ચા  તાઃ૨૧-૧૧-૨૦૧૬, 
૧૩:00  કલાક સધુીમા ંભરવાની રહશેે અને ફી ભયાર્ અંગેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફ  :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપરકલીક કરવુ.ં અને િવગતો ભરવી અને  યા ં
“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં  યાર બાદ આપેલ િવક પોમા ં“Net Banking of fee” અથવા 
“Other Payment Mode” ના િવક પોમાથંી યોગ્ય િવક પ પસદં કરવો એ આગળની િવગતો ભરવી. ફી 
જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ંઆવશે. અને e-receipt 
મળશે  ની Print કાઢી લેવી. જો પ્રિક્રયામા ંકોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ 
જોવા મળશે. 

આ  ચલણ /  e-receipt  તથા  confirm થયેલ  અરજીપત્રક  ઉમેદવારે  પોતાની  પાસે  સાચવીને 
રાખવાના રહશેે અને આયોગ  ારા મગંાવવામા ંઆવે, યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સિહત તથા ફી ભરેલા 
ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./ પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમા ં બ મા ં
આપી જવાના રહશેે. 

 (૧૫)  ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુ ંરહશેે અને  યારે આયોગ  ારા 
મગંાવવામા ંઆવે, યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સિહત આર.પી.એ.ડી./ પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશેે 
અથવા આયોગની કચેરીમા ં બ મા ંઆપી જવાના રહશેે.  

 

   અર પ ક અને જ ર   માણપ ો મોકલવા  ગેની તકદાર  :- 
ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સબંિંધત પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુ
પડતા આધાર  પરુાવાની  પ્રમાિણત  કરેલ  નકલો  ક્રમાનસુાર અચકુ  જોડીને જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ  િવગત 
મજુબ સપંણુર્ અરજીપત્રક આયોગ  ારા મગંાવવામા ંઆવે, યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સિહત િનધાર્રીત 
તારીખની સમય મયાર્દામા ંઆયોગમા ંગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહશેે.  

(૧)  ઉમેદવાર  ઓનલાઇન  ક ફમ  થયેલ  અર પ ક  (બારકોડ  વા ં)ની  પ ટ  અને  વ છ  નકલ  ડાઉનલોડ 
કરવાની  રહશે.  મા ં ફોટો ાફ,  સહ   સ હત  િવગતો  વચંાય  તેવી  હોવી  જોઇએ.  ફોટો ાફ  પ ટ  ના  હોય  તો 
પાસપોટ સાઇજનો ફોટો ાફ અર પ ક પર લગાવવાનો રહશે. સહ   પ ટ ના  હોય તો  ફર થી અર પ કમા ં 
સહ  કરવાની રહશે. 



(૨)  જ મ  તાર ખના  રુાવા  માટ  એસ.એસ.સી.ઇ. ુ ં માણપ   (જ મ  તાર ખનો  દાખલો  ક  શાળા  છોડ ા ુ ં
માણપ  મા ય ગણાશે નહ )   

(૩)  િત ુ ં માણપ  (અ .ુ િત, અ .ુજન િત અને સા. અને શૈ.પ. વગના ઉમેદવારો માટ) 
(૪)  સામા ક  અને  શૈ ણક  પછાત  વગના  ઉમેદવારોએ  ( હરાતમા ં દશા યા  જુબ  િનયત  સમયગાળા ુ ં
જુરાતી  ન નુા  જુબ ુ ં પ રિશ ટ-ક  અર પ કમા ં દશાવેલ  નબંર  અને  તા રખ ુ ં જ)  ર ુ   કરવા ુ ં રહશે. 

પ રિશ ટ-કના  િવ પે  અ ય  કોઇ  માણપ   મા ય  રાખવામા ં આવશે  ન હ.  ે મા ં Annexure‐A  (    ક  
સરકારની  ભરતી  ક  સં થાઓ  માટ  છે)  તે  મા ય  રાખવામા ંઆવશે  નહ .  પ ર ણત  મ હલા  ઉમેદવારોએ આ ુ ં
માણપ  તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભમા ંર ુ  ં કરવા ુ ં રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની 

આવકના સદંભમા ંર ુ  ંકરલ હશે તો તે મા ય રાખવામા ંઆવશે ન હ. 
(૫) શાર રક અશ ત ઉમેદવારોના  ક સામા ંસા.વ.િવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પ રપ   જુબ ુ ંિનયત ન નુામા ં
સરકાર  હો પીટલના  િુ ટ ડ ટ / િસિવલ સ ન / મે ડકલ બોડ  ારા આપેલ  માણપ            
(૬) મા  સૈિનક ઉમેદવારોના  ક સામા ં ડ ચા   કુની નકલ  
(૭)  પ ર ણત  મ હલાઓના  ક સામા ં લ ન  ન ધણી ુ ં માણપ   /  અટક  અથવા  નામ  બદલાવેલ  હોય  તો  તે 
ગેના  હરનામાની નકલ  

(૮) િવધવા મ હલા ઉમેદવારોના  ક સામા ં નુ: લ ન ન કયા  ગેના સોગદંનામાની નકલ  
(૯)  નાતક ( બધા ંજ વષ / સેમે ટરના  ણુપ ક)              
(૧૦)  નાતક પદવી  માણપ   
(૧૧) અ ુ નાતક ( બધા ંજ વષ / સેમે ટરના  ણુપ ક)    
(૧૨) અ ુ નાતક પદવી  માણપ  ( જો  હરાતની જોગવાઇ  જુબ જ ર  હોય તો) 
(૧૩) િવદશની  િુનવિસટ  માથંી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની મા યતા  ગેના  રુાવાની નકલ  
(૧૪)  હરાતમા ં દશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત  ઉમેદવાર ધરાવે  છે  તેવો  તેમનો  હ   દાવો  હોય તો 
આવા ઉમેદવાર સમ તા  થાિપત કરતા આદશો / અિધ ૃતતાની િવગતો /  માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. 
(૧૫) સરકાર  કમચાર ના સબધંમા ં“ના-વાધંા  માણપ ” 
(૧૬) અ ભુવના  માણપ ો (  હરાત  જુબ જ ર  હોય તો  મા સુાર મેળવેલ અ ભુવ, લા  ુપડતા સવંગના 
કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ / કામના  કાર દશાવવાના રહશે.) 
(૧૭) સશંોધનપ ો (જો  હરાતની જોગવાઇ  જુબ જ ર  હોય તો) 
(૧૮)  બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલ ફ ની ઝેરો  નકલ  
(૧૯)  હરાતની જોગવાઇ અ સુધંાનમા ંલા  ુપડતા અ ય આધાર  રુાવા /  માણપ ો                                

અર પ ક  બડાણો સાથે  િનધાર ત તાર ખની સમય મયાદામા ંઆયોગમા ંજમા કરાવવામા ંઆવેલ નહ  
હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ  માણપ  ક આધાર  રુાવા જોડવામા ંઆવેલ નહ  હોય તો ઉમેદવાર  
સીધે સીધી ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમા ંન બને તે માટે અરજી, આયોગમા ં
રજુ કરતા ંપહલેા ંઆ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામા ંઆવે છે.  
ખાસ અગ યની સચુના:- સં ણુ અર પ ક િનધાર ત તાર ખની સમય મયાદામા આયોગમા ંજમા થઇ ગયા બાદ 
નહ   જોડલ  ટુતા  માણપ  મોકલવામા ંઆવશે  ક  તે  વકારવા  બાબતે  કોઇપણ  ર ુઆત  ક  પ   યવહાર 
કરવામા આવશે તો આયોગ  ારા િવચારણામા લેવાશે નહ . 
 

(૧૬)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી 
વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છે લી ક ફમર્ થયેલ અરજી, તેની સાથે િનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે મા ય ગણાશે 



અને અગાઉની અરજી ર  ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી  છે લી ક ફમર્ થયેલ અરજી 
સામે ગણવામા ંઆવશે નહીં. જો ઉમેદવારે  છે લી ક ફમર્ થયેલ અરજી સાથે  િનયત ફીભરેલ નહીં હોય, તો 
આવા ઉમેદવારની  િનયત ફી સાથેની  ક ફમર્ થયેલી  છે લી અરજી મા ય ગણવામા ંઆવશે. જો  ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંડ કરવામા ંઆવશે નહીં. 

અર  ફ  : 
(૧) સામા ય  કેટેગરીના ઉમેદવારે પો ટ ઓફીસમા ં . ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉ ટલ સિવર્સ ચા  ભરવાનો 

રહશેે. અને ફી ભયાર્ અંગેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે. 
  (૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની  રહતેી નથી. પરંત ુગજુરાત  િસવાયના 

અ ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી ન ધાવવી હોય તો,  િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવાર 
તરીકે જ  અરજી કરવાની રહશેે અને િબનઅનામત વગર્ માટે િનયત થયેલ અરજી ફી + પો ટલ સિવર્સ ચા  
ભરવાનો રહશેે.  

(૩) ફી  ભયાર્  વગરની  અરજી  રદ  થવાને  પાત્ર  છે.  ફી  ભરેલ  નહીં  હોય  તેવા  ઉમેદવારને  કોઇપણ  સજંોગોમા ં
પ્રાથિમક કસોટી /  બ  મલુાકાત પરીક્ષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહી. આ ફી ફક્ત પો ટ ઓિફસ  ારા જ 
વીકારવામા ંઆવશે, રોકડમા,ં ડીમા ડ  ડ્રા ટથી, ઇિ ડયન  પો ટલ ઓડર્ર  કે  પે ઓડર્રના  વ પમા ંઆ  ફી 
વીકારવામા ંઆવશે નહી.  ની ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી. 

 

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુ ંકે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દર યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના 
ભરતી  િનયમો, તથા  જાહરેાતની  જોગવાઇઓ  મજુબ  લાયકાત  ધરાવતા  નથી  તેમ  માલમૂ  પડશે  તો  તેમની 
ઉમેદવારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવશે. 
 
ન ધ  :  િવજ્ઞાન અને પ્રૌધોિગકી  િવભાગ હ તકની આઇ.સી.ટી.ઓિફસર,વગર્-રની  ૭૨ની જગ્યાના ભરતી  િનયમો,  
અરજી પત્રક સાથે જોડવાના આવ યક પ્રમાણપત્રોની  િવગત, વયમયાર્દામા ં ટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમા ંરદ 
થવાને પાત્ર છે તેની  િવગતો, પિરિશ ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમર્ચારીએ રજુ કરવાના ના-વાધંા પ્રમાણપત્રનો 
નમનૂો, શારીિરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અ ય વધ ુિવગતો આયોગની કચેરીના 
નોિટસ બોડર્ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ના- વાધંા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો 

 
 

 
 



 
 
 


