
ગુજરાત �હેર સવેા આયોગ 
 

�હેરાત �માંક : ૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ :  ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્- ૧ અને ગજુરાત મલુ્કી સેવા, વગર્- ૧ અને ૨ની નીચે 
દશાર્વેલ જગ્યાઓ પર કુલ-૩૩૫ ઉમેદવારો  પસંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે  
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ કલાક) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ કલાક) 
દરમ્યાન લોગ ઈન કરવાનુ ંરહેશે. પસંદગીની ���યા માટે સંયુકત સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવશે.  
નોંધ:- (૧) આ જગ્યાની સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાની િ�િલિમનરી પરીક્ષા  સંભવત: તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૭  ના રોજ યોજવામાં આવશે. 
  (૨) િ�િલિમનરી પરીક્ષાનું પ�રણામ સંભવત:  જુલાઇ - ૨૦૧૭ માં �િસધ્� કરવામાં આવશે. 

        (૩) મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા સંભવત:        તા. ૧૭, ૨૩ અને ૨૪/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવામાં આવશે. 
        (૪) મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાનું પ�રણામ સંભવત: �ન્યુઆરી - ૨૦૧૮ માં �િસધ્� કરવામાં આવશે. 

 (૫) રૂબરૂ મુલાકાત સંભવત: ફે�ુઆરી - ૨૦૧૮ માં યોજવામા ંઆવશે.  
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કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મ�હલાઓ માટે 
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વગર્-૧ 

ગુજરાત વહીવટી સેવા, જુિનયર સ્કેલ  
નાયબ કલેક્ટર / નાયબ િજ�ા 
િવકાસ અિધકારી 

૪૦ ૨૫ ૦૪ ૧૦ ૦૧ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નાયબ પોલીસ અધીક્ષક  ૨૮ ૦૯ ૦૨ ૦૮ ૦૯ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

િજ�ા રિજસ્ટર્ ાર, સહકારી મંડળીઓ ૦૭ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અધીક્ષક નશાબંધી અને આબકારી  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મદદનીશ કિમ�ર આ�દ�િત િવકાસ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

                    કુલ  ૮૩ ૪૪ ૦૭ ૧૯ ૧૩ ૧૪ ૦૨ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

વગર્-૨ 

મામલતદાર ૬૯ ૩૫ ૦૫ ૧૦ ૧૯ ૧૨ ૦૨ ૦૩ ૦૬ ૦૨ ૦૦ 
સેકશન અિધકારી (સિચવાલય) ૯૬ ૫૧ ૦૬ ૧૫ ૨૪ ૧૭ ૦૨ ૦૫ ૦૮ ૦૩ ૦૦ 
સેકશન અિધકારી (ગુ.�.સે.આ.) ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સેકશન અિધકારી (ગુજરાત 
િવધાનસભા સિચવાલય) 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તાલુકા િવકાસ અિધકારી  ૦૮ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મદદનીશ િજ�ા રિજસ્ટર્ ાર, સહકારી 
મંડળીઓ 

૨૨ ૧૧ ૦૦ ૦૪ ૦૭ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

િજ�ા િનરીક્ષક જમીન દફતર ૦૮ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
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મદદનીશ િનયામક, અ� અને નાગ�રક 
પુરવઠા  

૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૨ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

સરકારી શ્રમ અિધકારી ૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
આ�દ�િત િવકાસ અિધકારી ૨૧ ૧૩ ૦૦ ૦૨ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૨૫૨ ૧૪૦ ૧૩ ૩૫ ૬૪ ૪૫ ૦૪ ૧૦ ૨૦ ૦૫ ૦૦ 
૧.(૧)  ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાર્વેલ જ ેતે જગ્યાઓની સામે દશાર્વ્યા મજુબની શારી�રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ 
અર� કરવા પાત્ર છે.  

જગ્યાનું નામ અંધત્વ  ઓછી દ�� શ્રવણની ખામી હલનચલનની 
િવકલાંગતા 

ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧ LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA, OL, OAL 

નાયબ પોલીસ અધીક્ષક મુિક્ત આપેલ છે. 
િજ�ા રિજસ્ટર્ ાર, મદદનીશ િજ�ા 
રિજસ્ટર્ ાર, સહકારી મંડળીઓ 

B, LV ૪૦% થી ૧૦૦% HH ૪૦% થી ૧૦૦% OA, OL, OAL, BL 

અધીક્ષક નશાબંધી અને આબકારી, 
વગર્-૧ 

-  HH મોડરેટ કક્ષા - 

મદદનીશ કિમ�ર આ�દ�િત િવકાસ LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA, OAL 

મામલતદાર LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA, OL, OAL 

સેકશન અિધકારી (સિચવાલય) B, LV ૪૦% થી ૧૦૦% HH ૪૦% થી ૧૦૦% OA, OL, OAL, BL, 
BLOA 

સેકશન અિધકારી (ગુ.�.સે.આ.) B, LV ૪૦% થી ૧૦૦% HH ૪૦% થી ૧૦૦% OA, OL, OAL, BL 

સેકશન અિધકારી (ગુજરાત 
િવધાનસભા સિચવાલય) 

LV ૪૦% થી ૧૦૦% HH ૪૦% થી ૧૦૦% OA, OL, OAL, BL, 
BLOA 

તાલુકા િવકાસ અિધકારી  LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL,OAL 

સરકારી શ્રમ અિધકારી  LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA, OL 

િજ�ા િનરીક્ષક જમીન દફતર  -  HH મોડરેટ કક્ષા OA, OL 

મદદનીશ િનયામક,  અ� અને 
નાગ�રક પુરવઠા 

B, LV ૪૦% થી ૧૦૦% HH ૪૦% થી ૧૦૦% OA, OL, OAL, BL 

આ�દ�િત િવકાસ અિધકારી LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OAL 
મોડરેટ કક્ષા એટલે કે ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી િવકલાંગતા.  B=Blind, LV =Low Vision, 
HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg , BL=Both 
Leg, BLOA=Both Legs & One Arm  

૧.(૨) �હેરાતમાં (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દૃ��, (૨) શ્રવણની ખામી, (૩) હલનચલનની િવકલાંગતા અથવા મગજનો લક્વો એમ 
ત્રણ કેટેગરી પૈકી જ ેકેટેગરીની જગ્યાઓ આવા ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામા ંઆવેલ હશે તે જ કેટેગરીના ઉમેદવારો અર� કરવાને 
પાત્ર બનશે. ૧.(૩) શારી�રક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા. ૧- ૧૨- ૨૦૦૮ના પ�રપત્ર �માંક : પરચ-
૧૦૨૦૦૮- ૪૬૯૫૪૦- ગ.૨ થી િનયત થયેલ સુિ�ન્ટેડન્ટ/ િસિવલ સજર્નના તબીબી �માણપત્રને આિધન રહીને ઉપલી વય મયાર્દામા ં
૧૦ વષર્ની છૂટછાટ મળશે. ૧.(૪) શારી�રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમર્મા ં Personal Details મા ં પોતાની 
અશકતતાની ટકાવારી / િવગત દશાર્વવાની રહેશે. ૧.(૫)  મ�હલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો 
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આ જગ્યાઓ સંબંિધત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવવામાં  આવશ.ે ૧.(૬) શારી�રક રીત ે અશકત તથા મા� સૈિનક માટે 
અનામત જગ્યાઓ ઉપર જ ે ઉમેદવાર પસંદગી પામશે તેઓ પોતે જ ે કેટેગરીના (િબન અનામત/ અનુ.�િત/ અનુ.જન�િત/ 
સા.શૈ.પ.વગર્ ) ઉમેદવાર હશે, તે કેટેગરીના ગણવામાં આવશે. ૧.(૭) સા.વ.િવ.ના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ �માકં : 
સીઆરઆર- ૧૦૨૦૦૦- �ઓઆઈ-  ૭- ગ.૨ મુજબ શારી�રક અશકતતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેમને જ શારી�રક અશકતતાના લાભો 
મળવાપાત્ર રહેશે.  
૨. નાગ�રકત્વ : પરીક્ષામાં �વેશ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ�રક, અથવા (ખ) નેપાળનો ��જન, (ગ) ભુતાનનો ��જન, 

અથવા (ઘ) ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧લી �ન્યઆુરી ૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલ િતબેટના િનવાર્િસત, અથવા 

(ચ) પા�કસ્તાન, બમાર્, શ્રીલંકા અને પૂવર્ આ��કન દેશો, કેન્યા, યુગાન્ડા, િવયેટનામ, ઝાિમ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, યુનાઈટેડ 

�રપિબ્લક ઓફ ટાન્ઝાિનયાના દશેોમાંથી સ્થળાતંર કરી ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીય વ્યિક્ત, પરંતુ 
(ખ) થી (ચ) સુધીના �કારમાંની વ્યિક્તઓ તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા �માણપત્ર મેળવ્યું હોય તો જ િનમણૂક માટે પાત્ર 
બનશે. 
૩. ઉંમર અને તેમાં છૂટછાટ : ૩.(૧) અર� લોગ ઓન કરવાની છે�ી તારીખ : ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વષર્ પુરા 
કરેલા હોવા �ઈએ અને ૩૫ વષર્ પુરા કરેલા ન હોવા �ઈએ. ૩.(૨) ઉંમર અર� લોગ ઓન કરવાની છે�ી તારીખના રોજ ગણવામાં 

આવશે. ઉપલી વય મયાર્દામાં નીચ ેમુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. ૩.(૩) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત, અનુ.જન�િત અને 

સા.અને શૈ.પ.વગર્ના પુરૂષ ઉમેદવાર- પાંચ વષર્, ૩.(૪) િબન અનામત વગ�ના મ�હલા ઉમેદવાર- પાંચ વષર્ ૩.(૫) મૂળ ગુજરાતના 

અનુસૂિચત �િત, અનુ.જન �િત અને સા.અને શૈ.પ.વગર્ના મ�હલા ઉમેદવાર- દસ વષર્ ( આ છૂટછાટમા ંમ�હલા માટેની છૂટછાટ કે જ ે
પાંચ વષર્ની છે તેનો સમાવશે થઇ �ય છે.) ૩.(૬) શારી�રક અશક્ત (Disabled) ઉમેદવાર - દસ વષર્. ૩.(૭) મા� 
સૈિનકો/અિધકારીઓન ેઉપલી વય મયાર્દામાં વધમુાં વધુ પાંચ વષર્ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થાય છે. આ છૂટછાટ મા� સૈિનકો અને 
ઇ.સી.ઓ. / એસ.એસ.સી.ઓ સ�હત કિમશન્ડ ઓ�ફસસર્ જમેણે લશ્કરી સેવામા ંઓછામાં ઓછી પાંચ વષર્ની ફરજ બ�વી હોય અને 
લશ્કરી સેવા માટે શારી�રક અશકતતાના કારણે બરતરફ કે છૂટા કરવાના કારણ િસવાય મુદત પુરી થયેથી (જમેની મુદત છ મ�હનામાં 
પુરી થવાની હોય તે સ�હત) છૂટા થયેલ હોય તેઓને મળવાપાત્ર થશે. ૩.(૮) ગુજરાત સરકારના કમર્ચારીઓને વય મયાર્દામાં કોઇપણ 
�કારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. ૩.(૯) આ �હેરાતમાં જ ેકક્ષાના અનામત વગ� માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવી છે  તે 
કક્ષાના મૂળ ગજુરાતના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં 
વધુ ૪૫ વષર્ની ઉંમર સધુી જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે. ૩.(૧૦) અનામત વગ�ના ઉમેદવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે 
અર� કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વય મયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે નહીં. ૩.(૧૧) િબન અનામત તથા અનામત વગ�ના મ�હલા 

ઉમેદવારોને બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ, વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની ઉંમર સધુી જ ઉપલી વય મયાર્દામાં છૂટછાટ 
મળશે. ૩.(૧૨) ઉમેદવારે જ-ેતે લાગુ પડતા અનામત વગર્ વગેરે અંગે અર�પત્રકમાં કાળ�પૂવર્ક ખાતરી કરી જરૂરી ચકાસણી કરીને જ 
જણાવવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. અર�પત્રકમાં ઉમેદવાર �ારા કન્ફમર્ કરવામાં આવેલ કોઇ પણ િવગત/મા�હતીમાં ઉમેદવારની ચૂકના 
કારણે પાછળથી સુધારો કરવા અંગેની કોઇ પણ રજૂઆત �ા� રાખવામાં આવશે નહીં.   
૪. લાયકાત : ૪.(૧) પરીક્ષા માટે ઉમેદવાર ભારતની સસંદ કે રાજ્ય િવધાનસભાના કાયદા હેઠળ સ્થાિપત કોઈપણ યુિનવિસર્ટી કે 
સંસદના એક્ટ �ારા સ્થાિપત શૈક્ષિણક સંસ્થા અથવા યુ.�.સી. એકટ- ૧૯૫૬ના સેકશન - ૩ હેઠળ યુિન. તરીકે �સ્થાિપત થયેલ બી� 
શૈક્ષિણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદવી કે તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા �ઈએ ૪.(૨) અર�પત્રક સ્વીકારવાની છે�ી તારીખ 
સુધીમાં જ ેઉમદેવારોના ૨૦ વષર્ પુરા થયેલા હોય અને િનયત લાયકાતની પદવીના છે�ા સમેેસ્ટર/વષર્ની પરીક્ષામાં ઉપિસ્થત થયેલ છે 

અથવા થનાર છે પરંતુ જનેું પરીણામ �િસધ્ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે અર� કરી શકશે, પરંતુ તેઓએ 
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�હેરાતમાં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાતની પદવી મુખ્ય પરીક્ષા માટેની અર� કરવાની છે�ી તારીખ સુધીમાં �ા� કરેલી હોવી �ઇશે. જ ે
ઉમેદવાર એમ.બી.બી.એસ. અથવા અન્ય કોઈ તબીબી શાખાની પદવી પરીક્ષામાં ઉપિસ્થત થયા હોય અને જનેું પરીણામ �હેર થવાનુ ં
બાકી હોય તેવા ઉમેદવારો પણ  િ�િલિમનરી પરીક્ષાનું અર�પત્રક ભરી શકશે. � કે મખુ્ય પરીક્ષા માટે આયોગે જ ેઉમેદવારોને લાયક 
ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અર�પત્રક સાથ ેપદવી પરીક્ષા પાસ કયાર્ અંગનેા પુરાવા મોકલવાના રહેશે. ૪.(૩) જ ે
ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાર્નો પુરાવો રજુ કરી શકશે ન�હ તેવા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષામા ં�વેશ માટે લાયક ગણવામાં આવશે 
ન�હ.  ૪.(૪) જ ેઉમેદવારોએ એમ.બી.બી.એસ.ની અથવા અન્ય કોઈ તબીબી શાખાની પરીક્ષા પસાર કરી હોય અને તેઓએ મુખ્ય 
પરીક્ષાનું અર�પત્રક ભરતી વખતે ઈન્ટનર્શીપ પૂણર્ કરેલ ન હોય તો આવા ઉમદેવારોએ મખુ્ય પરીક્ષાના અર�પત્રક સાથે યુિન. અથવા 
સંસ્થાના સંબંિધત અિધકારીનું તઓેએ તબીબી પરીક્ષા પાસ કરેલ છે તેવું �માણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે અને તઓેને મુખ્ય પરીક્ષામા ં
શરતી �વેશ આપવામાં આવશે.પરંતુ આવા ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે અસલ પદવી �માણપત્ર અથવા યુિન. અથવા સંસ્થાના 

સંબંિધત અિધકારીનું - પદવી �માણપત્ર મેળવવાની બધી જરૂરીયાતો ( ઈન્ટનર્શીપ પૂરી થયા સ�હત ) ઉમેદવાર પૂણર્ કરે છે તેવું 
�માણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.  
૫. શારી�રક માપ :  

�મ િવગત ઉંચાઈ 
(સેં.મી.) 

છાતીનું માપ (સે.મી.) વજન 
(�ક.�ા.) ફુલાવ્યા વગર 

(સે.મી.) 
ફુલાવેલ છાતીનું 

(સે.મી.) 
ફુલાવેલ છાતીનું 

�માણ (સે.મી.) 

૧ નાયબ પોલીસ અિધક્ષક, વગર્-૧ 
૧ પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૬૫ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 
૨ અનુ.જન�િતના પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૬૦ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 
૩ મ�હલા ઉમેદવાર માટે ૧૫૮ -  -  -  ૪૫ 

૪ અનુ. જન�િતની  મ�હલા ઉમેદવાર 
માટે ૧૫૬ -  -  -  ૪૫ 

૨ અધીક્ષક નશાબંધી  અને આબકારી, વગર્-૧ 
૧ પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૬૫ ૭૭ ૮૨ ૫ ૫૦ 
૨ અનુ.જન�િતના પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૬૦ ૭૭ ૮૨ ૫ ૫૦ 
૩ મ�હલા ઉમેદવાર માટે ૧૫૮ -  -  -  ૪૫ 

૪ અનુ. જન�િતની  મ�હલા ઉમેદવાર 
માટે ૧૫૬ -  -  -  ૪૫ 

૬. કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન : ગુજરાત મુલકી સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭મા ંઠરાવ્યા �માણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ 
અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતા હોવા �ઈએ. આ �કારની લાયકાત ન�હ ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમણૂકને પાત્ર બનશ ેન�હ.  
૭. પગાર ધોરણ  :  

૭.(૧)  વગર્-૧ : ` ૧૫,૬૦૦- ૩૯,૧૦૦ + ` ૫,૪૦૦ �ેડ- પે  તથા િનયમોનસુાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૬�ા પગારપંચ મજુબ)  
          પે મેટર્ ીક્ષ લેવલ નંબર- ૧૦  ` ૫૬,૧૦૦- ૧,૭૭,૫૦૦ તથા િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપંચ મુજબ) 

   વગર્-૨ : ` ૯,૩૦૦- ૩૪,૮૦૦ + ` ૪,૬૦૦ �ેડ- પે તથા િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૬�ા પગારપંચ મુજબ)  
   પે મેટર્ ીક્ષ લેવલ નંબર- ૮  ` ૪૪,૯૦૦- ૧,૪૨,૪૦૦ તથા િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપંચ મુજબ) 

૭.(૨)  અજમાયશી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દશાર્વેલ જગ્યાઓમાં ઈ�ફો આપવામાં આવશે ન�હ. તેમ છતાં સક્ષમ સત્તાિધકારી �ારા 
અજમાયશી સમય સંતોષકારક રીતે પૂણર્ થયે ઈ�ફો મંજૂર કરવામા ંઆવશે. ૭.(૩) ગજુરાત સરકારની નોકરીમાં હોય તેવી વ્યિક્તઓનો 
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પગાર ગુજરાત મુલ્કી સવેા િનયમો અનુસાર ઉપયુર્કત પગાર ધોરણમાં િનયત કરવામાં આવશે. ૭.(૪) ફર� : સરકાર તરફથી સંબંિધત 
જગ્યા માટે વખતો વખત સોંપવામા ંઆવે તે કામગીરી. ૭.(૫)  બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્યાઓ પર િનમણૂક પામેલ ઉમેદવારો જ ે
તે જગ્યાના ભરતી િનયમોનસુાર ઉપલી જ્ગ્યાઓ પર બઢતી માટે લાયક ગણાશે.  
૮. �િત �માણપત્ર : ૮.(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુ.�િત અને અનુ.જન�િતના ઉમેદવારોએ �િત �માણપત્ર તથા ૮.(૨) સામા�ક 

અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમદેવારોએ, ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ના થતો હોવા અંગનેું સામા�ક ન્યાય અને અિધકારીતા 

િવભાગના તા. ૦૬- ૦૨- ૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ�-‘ક’ અથવા પ�રિશ�-‘૪’  તા.૩૧- ૦૩- ૨૦૧૬ ના રોજ પુરા થયેલ 

૨૦૧૫- ૧૬  ના નાણાકીય વષર્ની આવકન ેધ્યાને લઇને આપવામાં આવ્યું હોય તે રજુ કરવાનું રહેશે. ૮.(૩) આ પ�રિશ�-‘ક’ અથવા 

પ�રિશ�-‘૪’  તા.૦૧- ૦૪- ૨૦૧૬ ના રોજથી �હેરાતની છે�ી તારીખ સુધીના સમય ગાળા દરમ્યાન સક્ષમ સત્તાિધકારીએ આપેલ હોવુ ં

�ઇએ. ૮.(૪) વધુમાં આ પ�રિશ�-‘ક’ અથવા પ�રિશ�-‘૪’  નો નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અર�માં યોગ્ય જગ્યાએ દશાર્વવાનો 

રહેશે. ૮.(૫) પ�રિશ�-‘ક’ અથવા પ�રિશ�-‘૪’ ના સ્થાને અં��ેમાં આપેલંુ  “Annexure-A” નું �માણપત્ર માન્ય ગણાશે ન�હ. 

૮.(૬) પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારે,આવું �માણપત્ર તેણીના માતા- િપતાની આવકના આધારે રજુ કરવાનુ ં રહેશે. ૮.(૭) � આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના આધારે આવું �માણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં આવશ.ે ૮.(૮) અર� સાથે 

પ�રિશ�-‘ક’ અથવા પ�રિશ�-‘૪’  ને બદલે, “Annexure-A” ( અં�ે�માં ) રજુ કરેલ હશે તો પણ આવા ઉમેદવારની અર� 
સામા�ક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ની જગ્યા માટે માન્ય ગણવામા ંઆવશ ેનહીં.  તેમજ િબન અનામત જગ્યા માટે પણ માન્ય 

ગણવામાં આવશે નહીં. ૮.(૯)  એક વખત  Online અર� કયાર્ બાદ,  Online Form માં દશાર્વેલ કાસ્ટ / કેટેગરીમાં “Online 

Aplication” ની અર�ના અન્ય કોઇ કોલમમા ં/ િવગતોમા,ં કોઇપણ �તનો ફેરફાર પાછળથી કરવા દેવામાં આવશે ન�હ. � કોઇ 
ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રજુઆત કરશે તો તેની રજુઆત સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ કે તેનો �ત્યુતર આયોગની કચેરી �ારા 
આપવામાં આવશે ન�હ. ઉમેદવારોને આ સૂચના ધ્યાને લઇ તેનું અચૂકપણે પાલન કરવા જણાવવામાં આવ ેછે. 
૯. િવધવા ઉમેદવાર : સરકારના �વતર્માન િનયમો અનુસાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોન ે પસંદગીમાં અ�તા આપવા માટે તેમને મળેલ 

કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ િ�િલિમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેરી આપવામાં આવશે. પરંતુ 
તેઓએ ભરતી તથા િનમણૂક સમયે પુન: લ� કરેલ ના હોવા �ઇએ. ઉપરાંત આયોગની કચેરી માંગે ત્યારે તનેા તમામ પુરાવાઓ 
અસલમાં આયોગની કચેરીમાં રજુ કરવાના રહેશે.  
૧૦.સામાન્ય શરતો :- ૧૦.(૧)  અનામત વગર્નો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત, અનુ. જન�િત અને સા.અને શૈ.પ.વગર્ના 
ઉમેદવારોને જ મળશે. ૧૦.(૨) અર� કયાર્ બાદ પરત ખેંચી શકાશ ેન�હ. ૧૦.(૩)  ઉમેદવારે અર�પત્રકમાં કોઇપણ િવગત ખોટી 
બતાવલે હશે તો તેનું અર�પત્રક કોઇપણ તબ�ે રદ કરવામાં આવશે તથા તેણે લાયકીધોરણ ( Passing Standard ) મેળવેલ હશે 
કે ઉમેદવાર પસંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાશે.  
૧૧. પરીક્ષાની રૂપરેખા તથા અભ્યાસ�મ :-  
૧૧.(૧) પરીક્ષાની રૂપરેખા  : સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા �માનુસાર બે તબ�ામાં  યોજવામાં આવશે. 

(એ) િ�િલિમનરી પરીક્ષા  (objective type) : મુખ્ય પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારો પસંદ કરવા અને  

(બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત અને રૂબરૂ મુલાકાત) િનિ�ત જગ્યાઓ માટે આખરી પસંદગી માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા. ઉમેદવારોની 

આખરી પસંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના  ( મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ વત્તા  રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણ ) આધારે 

કરવામાં આવશે.  
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  ૧૧.(૨) િ�િલિમનરી પરીક્ષા  (objective type) :             

�મ િવષય કુલ ગુણ સમય 

��પત્ર-૧ General Studies-I* 200 Marks 120 Minutes 

��પત્ર-૨ General Studies-II* 200 Marks 120 Minutes 

 Total 400 Marks  

*��પત્ર- ૧ અને ૨ નંુ  સ્તર (standard) સ્નાતક કક્ષાનંુ રહેશે. 

૧૧.(૩) મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત)  (descriptive type) :            

�મ િવષય કુલ ગુણ સમય 

��પત્ર-૧ Gujarati Language 150 Marks 3 hours 

��પત્ર-૨ English Language 150 Marks 3 hours 

��પત્ર-૩ Essay 150 Marks 3 hours 

��પત્ર-૪ General Studies -I 150 Marks 3 hours 

��પત્ર-૫ General Studies -II 150 Marks 3 hours 

��પત્ર-૬ General Studies -III 150 Marks 3 hours 

 Total 900 Marks  

૧૧.(૪)  મૌિખક કસોટી  : 100 Marks   
૧૧.(૫) અભ્યાસ�મ : (એ) િ�િલિમનરી પરીક્ષા (objective type) નો અભ્યાસ�મ આયોગની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલ છે. 

જ્યારે (બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) નો િવષયવાર  અભ્યાસ�મ (syllabus) આયોગની વેબસાઈટ 

30www.gpsc.gujarat.gov.in 30પર સમયાંતરે મુકવામાં આવશે.  ૧૧.(૬) ગુજરાતીના ��પત્રનું  સ્તર  (standard) ગુજરાત 

માધ્યિમક અન ે ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ના ગુજરાતી િવષય (ઉચ્ચ કક્ષા) જટેલંુ રહેશે. ૧૧.(૭) અં�ે�ના ��પત્રનુ ં સ્તર 

(standard) ગુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ના અં�ે� િવષય (િનમ્ન કક્ષા) જટેલંુ રહેશે. ૧૧.(૮) સામાન્ય 

અભ્યાસના ��પત્રનું સ્તર (standard) અને અભ્યાસ�મ સ્નાતક કક્ષાનો  રહેશે. ૧૧.(૯) અંધ ઉમેદવારોને િ�િલિમનરી અને મુખ્ય 

લેિખત પરીક્ષામાં પેપર દીઠ �િત કલાકે ૨૦ િમિનટનો વળતર સમય (COMPENSETORY TIME) આપવામાં આવશ.ે ૧૧.(૧૦) 

િ�િલિમનરી પરીક્ષા એ માત્ર screening test છે. જનેા ગુણ આખરી પસંદગી માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.  ૧૧.(૧૧) 

િ�િલિમનરી પરીક્ષાના પ�રણામને આધારે �હેરાતમાં દશાર્વેલ કુલ જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પંદર)  ગણા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષામાં 

�વેશ આપવામાં આવશે.  ૧૧.(૧૨) િ�િલિમનરી અને મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાનું માધ્યમ સામાન્ય રીતે ગુજરાતી અન ેઅં�ે� રહેશ,ે પરંતુ 

મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના ��પત્ર-૧ નું માધ્યમ માત્ર ગુજરાતી અને ��પત્ર-૨ નું માધ્યમ માત્ર અં�ે� રહેશે. 
૧૨. પરીક્ષામાં �વેશ : ૧૨.(૧) જરૂરી ફી સાથે અર� કરનાર દરેક ઉમેદવારને અર�ની ચકાસણી કયાર્ િસવાય  િ�િલિમનરી પરીક્ષામા ં
બેસવા દેવામાં આવશે. ૧૨.(૨) જ ેઉમેદવારોને િ�િલિમનરી પરીક્ષાના પ�રણામમાં મખુ્ય લેિખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ �હેર 

કરેલ હશ,ે તેઓને આયોગ �ારા જણાવવામાં આવે ત્યારે મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટે અલગથી online અર�પત્રક ભરી તે ડાઉનલોડ 
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કરી જરૂરી ફી અને �માણપત્રો સાથે ઉમેદવારે આયોગની કચેરીમાં આયોગે િનધાર્રીત કરેલ તારીખ સુધીમાં મોકલી આપવાનું રહેશે. 
૧૨.(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળલે અર�પત્રકોની ભરતી િનયમો અને �હેરાતની �ગવાઈ મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવશે અન ેઆ 
�ગવાઈ સંતોષતા ઉમેદવારોને જ મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં �વેશ આપવામાં આવશે. ૧૨.(૪) મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં �વેશ અંગે 
આયોગનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને આયોગના િનણર્ય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે ન�હ.  
૧૩. પરીક્ષા કેન્�ોની િવગત :  ૧૩.(૧) િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઇને આયોગ �ારા પરીક્ષા કેન્�ો ન�ી 
કરવામાં આવે તે પરીક્ષા કેન્�ો પર પરીક્ષા આપવાની રહેશે. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાંધીનગર ખાતે તથા મૌિખક કસોટી 

ગાધંીનગર ખાતે લેવામાં આવશે. ૧૩.(૨) િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના  સમયની મા�હતી 
આયોગની વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામા ં આવશે અને િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટેના �વશેપત્ર 
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહેશ.ે આ માટે આયોગ �ારા વતર્માનપત્રમાં 

�હેરાત આપવામા ંઆવશે. ૧૩.(૩) ઉમેદવારોએ િ�િલિમનરી પરીક્ષા,  મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા તથા મૌિખક કસોટીમા ંતેમના પોતાના 
ખચ� ઉપિસ્થત થવાનું  રહેશે. ૧૩.(૪) અનુ.�િત અને અનુ.જન�િતના ઉમદેવારોને મૌિખક કસોટી માટે ગાધંીનગર આવવા માટે 
પોતાના રહેઠાણના સ્થળેથી ગાધંીનગર અને ગાધંીનગરથી રહેઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બી� વગર્નું રેલવે ભાડંુ અથવા અગર 
એસ.ટી. ભાડંુ સરકારના િનયમો અનુસાર ચૂકવવામાં આવશે.  
૧૪. મૌિખક કસોટી : ૧૪.(૧) મુખ્ય પરીક્ષામાં આયોગે િનયત કરેલ લાયકી ગુણ મેળવનાર જગ્યાના આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને 
મૌિખક કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે. ૧૪.(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદવારે હાજર રહેવંુ ફરિજયાત છે.  
૧૫. જગ્યા / સેવાની પસંદગીનો �મ :  ૧૫.(૧) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે ફકત �હેરાતમાં દશાર્વેલ જગ્યા /સેવા માટે જ દરેક 
જગ્યા /સેવા માટે પોતાની પસદંગી અનુસાર આયોગ �ારા ન�ી કરવામાં આવે  તે પત્રકમાં પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં જ પસંદગી�મ 

દશાર્વવાનો રહેશે. ૧૫.(૨) રૂબરૂ મુલાકાતના �દવસે સરકારી તબીબી અિધકારી �ારા શારી�રક માપ લેવામાં આવશ.ે ૧૫.(૩) નાયબ 

પોલીસ અિધક્ષક, વગર્- ૧ અને અધીક્ષક નશાબંધી અને આબકારી,વગર્- ૧ ની જગ્યા માટે જ ેશારી�રક માપના ધોરણો ન�ી કરવામા ં
આવેલ છે તે ધોરણો તબીબી પરીક્ષણ બાદ સંતોષતા હશે તેવા જ ઉમેદવારો આ જગ્યાનો પસદંગી�મ  આપી શકશે. ૧૫.(૪) જ ે
ઉમેદવારો શારી�રક માપના ધોરણો સંતોષતા નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોએ આ જગ્યા િસવાયની જગ્યાઓ માટે  �ેફરન્સ આપવાનો 
રહેશે. ૧૫.(૫) ઉમદેવાર જ ેજગ્યા /સેવા માટે પોતાની પસદંગીનો �મ એક વખત દશાર્વી દે ત ે�મ કાયમી ગણવામાં આવશે તથા 

તેમાં કોઈપણ �કારના ફેરફાર, સુધારા – વધારા, અથવા �માંક બદલવાની િવનંતી કોઈપણ સં�ગોમાં માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ. 
૧૫.(૬) ઉમેદવારોએ જણાવલેી જગ્યાઓ માટેના �ેફરન્સથી તે જગાઓ ઉપર િનમણૂકનો કોઈ હ� મળતો નથી. ૧૫.(૭) 

ગુણવત્તા�મ અને �ાપ્ય જગ્યાઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઈને, ઉમેદવારે આપેલ �ેફરન્સ િવચારણામાં લેવામાં આવશે. ૧૫.(૮) જ ે
ઉમેદવારે એક પણ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી�મ દશાર્વ્યો ન હોય અથવા તો ફકત અમુક જ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી �મ દશાર્વેલ  
હોય અન ેતેઓની પસંદગી �મ મુજબની જગ્યા મળવાપાત્ર થતી ન હોય તો જ ેઉમદેવારોએ તમામ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી �મ 
દશાર્વેલ હોય તવેા ઉમદેવારોને જગ્યાની ફાળવણી કયાર્ બાદ વધેલી જગ્યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. 
૧૫.(૯) ઉમેદવારની િનમણૂક જ ેતે જગ્યાના અમલમાં હોય તેવા ભરતી િનયમોને આિધન રહેશે. ૧૫.(૧૦) ઉમેદવારને જ ેજગ્યા 
માટે િનમણૂક આપવામાં આવશ ેતે જ્ગ્યા પર િનયત સમયમાં હાજર ન થાય તો  તઓેની િનમણૂક રદ કરવામાં આવશે. ૧૫.(૧૧) 
શારી�રક રીતે અશકત ઉમેદવારોના �કસ્સામાં જ ેતે જગ્યાના શારી�રક માપના ધોરણો લાગુ પડશે અને ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે જ 

�ેફરન્સ આપી શકશ.ે  
૧૬. પ�રણામ :  ૧૬.(૧) આખરી પ�રણામ આયોગના નોટીસ બોડર્  અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશ ેઅને આ પ�રણામ સરકારી 

ગેઝેટમાં �િસધ્ધ કરવા માટે મોકલવામાં આવશે. ૧૬.(૨) આ પ�રણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક �માંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની 
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િવગતો આપવામા ંઆવશે. ૧૬.(૩) આ પ�રણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક �માંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગના 
નોટીસ બોડર્  પર મુકવામા ંઆવશે. 
૧૭. ગુણપત્રક :  ૧૭.(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનું ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા  ઉમેદવારોએ મૌિખક કસોટીને અંતે આખરી પ�રણામ �હેર 

થયા બાદ સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાધંીનગર ના નામનો  `૫૦- ૦૦ નો �ોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડર્ર અથવા 
આયોગની કચરેીના કાઉન્ટર પર કામકાજના �દવસોએ સવારના ૧૧- ૦૦ થી ૨- ૦૦ અને બપોરના ૩- ૦૦ થી ૫- ૦૦ સુધીમાં રોકડેથી ફી 

સાથે આયોગને અર� કરવાની રહેશે. ૧૭.(૨) આ અર�માં ઉમદેવારે પરીક્ષાનું નામ, �હેરાત �માંક, પોતાનું સરનામું બેઠક નંબર અને 
પરીક્ષાની િવગતો દશાર્વવાની રહેશે. ૧૭.(૩) ઉમેદવારોને તેમનું ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપવામાં આવશે. મૌિખક કસોટીને અંતે 
આખરી પ�રણામ �હેર થયાની તારીખથી ૧૫ �દવસની અંદર ગુણપત્રક માટેની અર� મોકલવાની રહેશે. આ મુદત બાદ મળેલ અર� 
અમાન્ય ગણાશ.ે  
૧૮. ગુણની પુન: ચકાસણી :  ૧૮.(૧)  જ ેઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર 
આયોગન ેમુખ્ય પરીક્ષાના પ�રણામને આધારે રૂબરૂ મુલાકાતના અંતે આખરી પ�રણામ �હેર કયાર્ તારીખથી ત્રીસ �દવસની અંદર દરેક 

પેપર દીઠ `૫૦- ૦૦ ની ફી સાથે અર� કરી શકશે. ૧૮.(૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, બેઠક નંબર, અને  નામ/સરનામું દશાર્વવાનુ ં 
રહેશે. ૧૮.(૩) ફી અર� સાથ ેરોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. �ારા કચરેીના કાઉન્ટર પર સ્વીકારવામાં આવશે. ૧૮.(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી 

આ અર� મોકલી શકશ.ે આવી અર� સાથે માત્ર સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાધંીનગરના નામનો �ોસ્ડ ભા.પો.ઓ. 
મોકલવાનો રહેશે. ૧૮.(૫) ઉત્તરવહીઓનું પુન: મૂલ્યાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સં�ગોમાં કરવામાં આવશે ન�હ. 
૧૮.(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી િસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ િવવાદને આયોગ લક્ષમાં લેશ ેન�હ.  

  ૧૯. િનમણૂક : ૧૯.(૧) ઉમેદવારોને િનમણૂક માટે સામાન્ય રીત ેગુણવત્તા �મમાં િવચારવામાં આવશે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી 
િનમણૂક માટેનો હ� મળી જતો  નથી. ૧૯.(૨)  રાજ્ય સેવામાં િનમણૂક માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તવેી 
તપાસ પછી સરકારશ્રીને સંતોષ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની િનમણૂક કરવામાં આવશે ન�હ. ૧૯.(૩) િનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે 
સરકારશ્રીના િનયમો મજુબની તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશ.ે ૧૯.(૪) ઉપરની �હેરાત સંબંધમાં પસંદ 

થયેલા ઉમેદવારોની િનમણૂક માટે, સરકારશ્રીના સંબંિધત િવભાગને આયોગ �ારા ભલામણ કરવામાં આવશે. ૧૯.(૫) િનમણૂક અંગેની 

સઘળી કાયર્વાહી, સરકારશ્રી �ારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગનેો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે ન�હ.  
૨૦. અજમાયશી સમય :  ૨૦.(૧) િનમણૂક બાદ પસંદ થયેલા ઉમેદવારન ે બે વષર્ની મુદત સુધી અજમાયશ (probation) ઉપર 

રાખવામાં આવશે. ૨૦.(૨) અજમાયશી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે ન�ી કરેલા િનયમોનસુાર વધારી શકાશે. ૨૦.(૩) િનમણૂક બાદ 
ઉમેદવારે િનયમો મુજબ �હન્દી ભાષાની પરીક્ષા  તથા સરકારશ્રી �ારા વખતોવખત િનયત કરવામાં આવે તેવી ખાતાકીય પરીક્ષાઓ 
પાસ કરવાની રહેશે. ૨૦.(૪) જ ે ઉમેદવારોની માતભૃાષા ગજુરાતી ન હોય તવેા ઉમદેવારે સરકારે િનયત કરેલા િનયમો અનસુાર 
ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે. ૨૦.(૫) પરીક્ષાઓમાં નાપાસ થવાના પ�રણામે ઈ�ફો અટકાવવામાં કે નોકરી સમા� 
કરવામાં આવશે. ૨૦.(૬) પસંદ થયેલા ઉમેદવારોએ િનમણૂક પત્રમાં દશાર્વેલ સમયમાં ફરજ પર �ડાવાનું રહેશે અને ગુજરાત રાજ્યમાં 
ગમે ત્યાં કામગીરી બ�વવાની રહેશે.   
૨૧. Online અર� કરવાની તથા અર� ફી ભરવાની રીત:-આ �હેરાતના સંદભર્માં આયોગ �ારા ઓનલાઈન જ અર� સ્વીકારવામાં 

આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭  ,૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ,૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર અર� પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અર� કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૩) અનુસરવાના 
રહેશે. Confirmation Number મ�ા પછી જ અર� માન્ય ગણાશે. ૨૧.(૧) સૌ �થમ http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર જવું. ૨૧.(૨) Apply Online Click કરવું. આ �માણે Click કરવાથી (1) More details 
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તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે. સૌ �થમ More details પર Click કરીને �હેરાતની બધી જ િવગતોનો અભ્યાસ 
ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click  કરવું. ૨૧.(૩) ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્- ૧ અને ગુજરાત મુલ્કી 
સેવા, વગર્- ૧ અને ૨ પર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે. ૨૧.(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી 
Application  Format દેખાશે. Application Format માં સૌ �થમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ 

ફુદરડી (*)િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે.) “Personal Details”મા ં જ્યાં Mobile Number અને 

email ID માંગ્યા છે, તેની િવગત લખવી જથેી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મા�હતગાર કરી શકે. ૨૧.(૫) Personal 
Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવું અને પોતાની શૈક્ષિણક 
િવગતો ઉમરેવી. ૨૧.(૬)   તેની નીચે “Self declaration”માં  Yes / No પર “click” કરવું. ૨૧.(૭) હવે save પર 
“click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate  થશે. જ ે  ઉમેદવારે  
સાચવીને રાખવાનો  રહેશે અને હવે પછી આ �હેરાતના સંદભર્માં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં તે દશાર્વવાનો રહેશે. 

૨૧.(૮) � આપના અર�પત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માં જઇને કરી શકાશે,આ સુિવધા 
અર� Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અર� Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સુિવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. 
૨૧.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં 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. (ફોટાનું 
માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) 
(photo અન ેsignature upload કરવા સૌ �થમ તમારો photo અને signature .jpg Format મા ં(10 KB) સાઇઝ થી 
વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા �ઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવ ેChoose File ના સ્�ીનમાંથી જ ે
ફાઇલમા ં.jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open Button” ને click 
કરો હવે “Browse Button” ની બાજુમાં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવે આ જ 
રીત ેsignature પણ upload કરવાની રહેશે. ૨૧.(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “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 

અર� �ઈ લેવી. અર�માં સધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અર� 
confirm કયાર્ પહેલા કોઇપણ �કારનો સુધારો અર�માં કરી શકાશે. પરંતુ અર� confirm થઇ ગયા બાદ અર�માં કોઇપણ સુધારો 
થઇ શકશે નહીં. � અર� સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવું. Confirm 
application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો આયોગમા ં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation 
number” generate થશે જ ે હવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation 
number િસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.  Confirm થયેલી અર�પત્રકની િ�ન્ટ અચૂક કાઢી રાખવી. ૨૧.(૧૧) 
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભ� “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. 
આ િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ લઈન ેન�કની કોમ્પ્યુટરની સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમાં  જવાનું રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ. ૧૦૦/- 
આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સિવર્સ ચાજ�સ તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ (બપોરના ૧-૦૦ કલાક)  સુધીમાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાર્ 
અંગેનું ચલણ મેળવવાનું રહેશે. આ ચલણ તથા Confirm થયેલ અર�પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને 

જ્યારે આયોગ �ારા મંગાવવામાં આવે, ત્યારે જ અર�પત્રક બીડાણો સ�હત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી. 
/સ્પીડ પોસ્ટથી  મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી જવાના રહેશે. ૨૧.(૧૨) અનામત વગર્ના ઉમેદવારો તથા 
શારી�રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Confirm થયેલ અર�પત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ 
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�ારા મંગાવવામાં આવે, ત્યારે જ અર�પત્રક બીડાણો સ�હત આર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી  મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની 

કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી જવાના રહેશે. ૨૧.(૧૩) દરેક �હેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અર� કરવી. આમ છતાં, સં�ગોવશાત, � કોઈ 

ઉમેદવાર એક્થી વધુ અર� કરેલ હશે, તો છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર� કે જનેી સાથે િનયત ફી ભરેલ હશે તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની 
અર� રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અર� સાથે ભરેલી ફી છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે નહીં. � ઉમેદવારે છે�ી 

કન્ફમર્ થયેલ અર� સાથે િનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની િનયત ફી સાથેની કન્ફમર્ થયેલી છે�ી અર� માન્ય ગણવામાં 

આવશે. � ઉમેદવારે એકથી વધુ અર� સાથે ફી ભરેલ હશ,ે તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહીં. 
૨૨. અર� ફી :  ૨૨.(૧) િબન અનામત પુરૂષ/મ�હલા ઉમદેવારો અર� ફી નીચનેા ંબે િવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે  ભરી શકે છે: 
૨૨.(૧).(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાં : સામાન્ય કેટેગરીના ંઉમદેવારે ભરવાની થતી ફી સંદભ� “Print Challan” ઉપર િક્લક કરીન ેિ�ન્ટેડ 
ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ લઈન ેન�કની કોમ્પ્યુટરની સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમા ંજવાનું રહેશે. 
પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ.૧૦૦/-  આયોગની ફી + પોસ્ટલ સિવર્સ ચાજર્ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ , ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમા ંભરવાના ંરહેશે અને 
ફી ભયાર્ અંગેનું ચલણ મેળવવાનુ ં રહેશે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અર�પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીન ેરાખવાના ં
રહેશે અન ે જ્યારે આયોગ �ારા મંગાવવામા ં આવે ત્યારે જ અર�પત્રક િબડાણો સ�હત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે 
R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાના ંરહેશે અથવા આયોગ ખાત ેરૂબરૂમાં આપી જવાના ંરહેશ.ે  
૨૨.(૧).(૨)  ઓનલાઈન ફી :  ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર િક્લક કરવું અન ેિવગતો ભરવી અને ત્યા ં
“Online Payment of Fee” ઉપર િક્લક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમા ં Net Banking, Card Payment અથવા 
Other Payment Mode ના િવકલ્પમાંથી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અન ેઆગળની િવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી 
જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર લખાયેલંુ આવશ ેઅન ેe-receipt મળશ,ે જનેી print કાઢી લેવી. � ���યામા ંકોઈ ખામી હશે 
તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ �વા મળશ.ે ૨૨.(૨) રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ 
ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/-  ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાર્ અંગેનું ચલણ મેળવવાનું રહેશે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/-  ના 

“સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાધંીનગર” ના નામના �ોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડર્રથી ફી જમા કરાવી શકશે. ૨૨.(૩) 
ઉમેદવારોએ િ�િલિમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહેશે. જ ેપૈકી હાલ પુરતું િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે 
જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે. ૨૨.(૪)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો તેઓએ અર� ફી 

ભરવાની રહેશે નહીં. ૨૨.(૫)  મૂળ ગુજરાતના અન.ુ�િત, બૌધ ધમર્ અપનાવેલ અનુ.�િત, અનુ.જન�િત અને સામા�ક અને 
શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના અને શારી�રક અશકતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેતી નથી. ૨૨.(૬)  અશક્ત 
(Disabled) વ્યિક્તઓ તથા મા� સૈિનકોએ અર� ફી ભરવાની રહેતી નથી. ૨૨.(૭)  ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. 
૨૨.(૮) ફી ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સં�ગોમાં િ�િલિમનરી પરીક્ષા 
/મુખ્ય લેિખત કસોટીમાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ �ારા જ સ્વીકારવામાં આવશે. રોકડમાં, 
ડીમાન્ડ ડર્ ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડર્ર (રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારો િસવાય ) કે પે ઓડર્રના સ્વરૂપમાં આ ફી 

સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ, જનેી ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. ૨૨.(૯) તા.૧ લી �ન્યઆુરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પૂવર્ 
પા�કસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવેલી િનવાર્િસત   વ્યિક્તઓની બાબતમાં � આયોગન ેસંતોષ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચકૂવી 
શકે તેમ નથી તો યોગ્ય �કસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવશે. ૨૨.(૧૦) આયોગને અર� કયાર્ પછી ફી પરત કરવા અંગેની િવનંતી 
સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ અથવા એ ફી બી� કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવશે ન�હ.  
૨૩. ચેતવણીઓ :  આયોગે જ ેકોઈ ઉમદેવારન,ે ૨૩.(૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈપણ �કારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે આયોગના 

અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અિધકારી પર �ત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટે, ૨૩.(૨) બી�નું નામ ધારણ કરવા 
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માટે, ૨૩.(૩) બી� પાસ ેપોતાનું નામ ધારણ કરાવવા માટે, ૨૩.(૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવ�ે અથવા જનેી સાથે ચડેાં કરવામાં 

આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવ�ે સાદર કરવા અથવા ગરેરીિત આચરવા માટે, ૨૩.(૫) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મા�હતી 

છુપાવતા હોય તેવા િનવદેનો કરવા માટે, ૨૩.(૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબંધમાં અન્ય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય 

સાધનનો આશ્રય લેવા માટે, ૨૩.(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉત્તરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી કે તેવા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત િલિખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત �ારા 

નકલ કરવા કે ઉમદેવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઈપણ ગેરરીિત આચરવા માટે, ૨૩.(૮) લખાણોમાં અ�ીલ ભાષા 

અથવા અથવા બીભત્સ બાબત સ�હતની અ�સ્તુત બાબત લખવા માટે, ૨૩.(૯) પરીક્ષા ખડંમાં અન્ય કોઈ રીત ેગેર- વતર્ણૂક કરવા 

માટે, ૨૩.(૧૦) પરીક્ષાના સંચાલન માટે આયોગે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારી�રક રીતે ઈ� કરવા 

માટે,  ૨૩.(૧૧) પૂવર્વત� ખંડોમાં િન�દર્� કરેલા  તમામ અથવા કોઈપણ કૃત્ય કરવાનો �યત્ન કરવા માટે અથવા યથા �સંગ મદદગારી 

કરવા માટે, ૨૩.(૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના �વેશપત્રમાં આપવામા ંઆવેલ કોઈપણ સૂચનાનો ભંગ કરવા 

માટે, દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવાનુ ં�હેર કયુ� હોય તો, તે ફોજદારી કાયર્વાહીને પાત્ર થવા ઉપરાંત –(ક) આયોગ, તે જ ે

પરીક્ષાનો ઉમદેવાર હોય ત ેપરીક્ષામાંથી તેન ેગરે લાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) આયોગ, સીધી પસંદગી માટે લેવાની કોઈપણ 

પરીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મુલાકાતમાંથી, અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાંથી કાયમી 

રીત ેઅથવા  િન�દર્� મુદ્ત માટે બાકાત કરી શકશે. પરંતુ તે અથ� પોતે રજુઆત કરવા ઈચ્છે, તો ઉમેદવારન,ે લેિખતમાં એવી રજુઆત 
કરવાની તક આપવામાં આવે તે િસવાય ખંડ (ક) અથવા ખંડ (ખ) હેઠળની કોઈપણ િશક્ષા કરી શકાશે ન�હ. (ગ) � તે અગાઉ સરકારી 

નોકરીમાં હોય તો, સંબંિધત િનયમો હેઠળ િશસ્તભંગના પગલા લઈ શકાશે.  

૨૪. અગત્યની સૂચના : ૨૪.(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથ ેકોઈ સેલ્યુલર ફોન, પે�ર અથવા બી� કોઈ મોબાઈલ સંદેશા વ્યવહારના 

સાધનો પરીક્ષા ખંડમાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જનેા ભંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં િન�દર્� િશક્ષાને પાત્ર બનશે. ૨૪.(૨) 
ઉમેદવાર િ�િલિમનરી પરીક્ષામાં કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે ન�હ. ૨૪.(૩) ઉમેદવારન ેમુખ્ય પરીક્ષામાં સાદી બેટરીથી સંચાિલત 

નોન –�ો�ામેબલ પોકેટ કેલ્ક્યુલેટર લાવવાની અને તનેો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. પણ પરીક્ષા ખંડમા,ં એક બી� ઉમેદવારની વચ્ચે  
કેલ્ક્યુલેટરની અદલાબદલી થઈ શકશે ન�હ. ૨૪.(૪) અંધ ઉમેદવારને જ ે લ�હયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યિક્તની શૈક્ષિણક લાયકાત 
એસ.એસ.સી.ઈ.ની પરીક્ષા પાસ કરેલ ન હોવી �ઈએ. ૨૪.(૫)  અંધ ઉમેદવારે જ ેલ�હયો રાખવાનો હોય તેની સંપૂણર્ િવગત- (૧) 
નામ (૨) સરનામું (૩) શૈક્ષિણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપવાની રહેશે અને તનેી મંજૂરી મ�ાની 

તેઓને �ણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનું કે, અર�પત્રક તથા �માણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ 
જગ્યાના ભરતી િનયમો તથા �હેરાતની �ગવાઈ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબ�ે 
રદ કરવામાં આવશે. 

             ૨૫. ઓનલાઇન �હેરાત માટે નીચેની �ગવાઇ લાગુ પડશે. : ૨૫.(૧)  અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે 
અર� કરે તો અર� ફી ભરવાની રહેશે નહી. ૨૫.(૨) અર� ફી વગરની અિ�મ નકલ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહી. ૨૫.(૩) 
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો તેને િબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે. ૨૫.(૪)  �હેરાતમાં 
મ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. ૨૫.(૫)  �હેરાતમાં જ ેતે કેટેગરીમાં 
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કુલ જગ્યાઓ પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાકી 
રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી,  આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસંદગી 
માટે િવચારણા થઇ શકે છે, પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મ�હલા 
ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શકે છે.) ૨૫.(૬) અર� કયાર્ બાદ 
પરત ખેંચી શકાશે ન�હ.   
૨૬. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટેના અર�પત્રક સાથે નીચે દશાર્વેલ �માણપત્રોની �માિણત નકલ અવશ્ય રજૂ કરવાની રહેશે. :  
૨૬.(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનું �માણપત્ર કે જમેા ંજન્મ તારીખ દશાર્વલે હોય. (શાળા છોડવાનું �માણપત્ર 

માન્ય નથી) ૨૬.(૨) પદવી �માણપત્ર,  એકથી વધુ પદવી હોય તો દરેક પદવીનું �માણપત્ર. ૨૬.(૩) પદવીનું ગુણ પત્રક કે પત્રકો 
[માકર્શીટ્સ] ૨૬ (૪). અનામત �િત માટે સક્ષમ અિધકારી �ારા અપાયલે �િત �માણપત્ર અને શાળા છો�ા નું �માણપત્ર 
૨૬.(૫) સા.અને શૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારો માટે સામાિજક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગના તા.૬-૨-૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ 

પ�રિશ�-ક મુજબનું ‘ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવંુ તા.૧-૦૪-૨૦૧૬ ના રોજથી �હેરાતની છે�ી તારીખ સુધીના 
સમયગાળામાં મેળવેલ �માણપત્ર. ૨૬.(૬) શારી�રક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા. ૧- ૧૨- ૨૦૦૮ ના 
પ�રપત્ર �માંક : પરચ- ૧૦૨૦૦૮- ૪૬૯૫૪૦- ગ.૨ થી િનયત થયેલ સુિ�ન્ટેડન્ટ/ િસિવલ સજર્નન ેઆપેલ તબીબી �માણપત્ર ૨૬.(૭) 
સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૮- ૧૧- ૮૯ ના પ�રપત્ર �માંક: એફઓએ -  ૧૦૮૮- ૩૯૪૦-

ગ- ૨ થી િનયત કરવામાં આવેલ નમુનામાં સક્ષમ અિધકારી �ારા આપવામાં આવેલ  “ના- વાંધા �માણપત્ર.” ૨૬.(૮) નામમાં ફેરફાર 
કરાવેલ હોય તો ગેજટેની / લ� નોંધણી �માણપત્ર ની નકલ. ૨૬.(૯) િવધવા ઉમદેવારના �કસ્સામાં પુન:લ� કરેલ નથી તે અંગેની 
એફીડેવીટ. 
� ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગર્ ,મા� સૈિનક, શારી�રક અશક્તતા ,મ�હલા કે િવધવા પૈકીના િવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ િવકલ્પોમાં 
થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેને લાગુ પડતા િવકલ્પો પૈકી જમેાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

નોંધ : ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧ અને ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વગર્-૧ અને ૨ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા િનયમો, પરીક્ષાનો 

અભ્યાસ�મ, ફી, અર�પત્રક સાથે �ડવાના આવશ્યક �માણપત્રોની યાદી, વય મયાર્દામાં છૂટછાટ, અર� કયા સં�ગોમાં રદ થવાન ે

પાત્ર છે તેની િવગતો, પ�રિશ�-’ક’/પ�રિશ�-‘૪’ નો નમૂનો, શારી�રક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના તબીબી �માણપત્રનો 

નમુનો, સરકારી કમર્ચારીએ રજુ કરવાના ના વાંધા �માણપત્રનો નમૂનો અને �હેરાતની અન્ય વધુ િવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસ 
બોડર્  અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર �ઇ લેવાની રહેશે. આ �હેરાત સંબંધમાં વધુ મા�હતી 

આયોગની કચેરીમાં, કચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શકશે.              તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૭ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                                                    Advt.No.121/16-17 

On line Applications are invited from 15-03-2017 (13-00 hours) to 31-03-2017 (13-00 hours) for the 
following posts of Gujarat Administrative Service, Class-I & Gujarat Civil Service, Class- I & II. The 
reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C., & Women candidates is as under. In case of non - avaiability of 
Women candidates, in the respective category, the post so reserved will be allotted to male candidates 
belonging to the same category. 

Name of Post  Total 
Posts  

Category wise Posts Category wise posts 
reserved for Women 
Out of Category wise 

Posts 
 

Post reserved 
for Physically 
Disabled and 

Ex-Servicemen 
out of the total 

Posts 

Gen. S.
C. 

S. 
T. 

S.
& 
E.
B.
C. 

Gen. S.
C. 

S. 
T. 

S.
& 
E. 
B.
C. 

Phy. 
Dis. 

Ex-
Ser. 

Class-I 
Gujarat Administrative 
Service, Junior scale 
Deputy Collector / Deputy 
District Development Officer 

40 25 04 10 01 08 01 03 00 00 00 

Deputy Suprintendent of 
police   

28 09 02 08 09 03 01 02 03 00 00 

District Registrar , 
Cooperative Societies  

07 04 01 00 02 01 00 00 00 00 00 

Suprintendent  Prohibition & 
Excise   

02 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

Asst. Commissioner Tribal 
Development 

06 04 00 01 01 01 00 00 00 00 00 

Total 83 44 07 19 13 14 02 05 03 00 00 
Class-II 

Mamlatdar 
69 35 05 10 19 12 02 03 06 02 00 

Section Officer (Sachivalay) 96 51 06 15 24 17 02 05 08 03 00 

Section Officer (Gujarat 

Public Service Commission) 

03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

Section Officer (Gujarat 

Legislature Secretariat) 

03 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

Taluka Development Officer   08 08 00 00 00 03 00 00 00 00 00 
Assistant Distict Registrar , 
Cooperative Societies  

22 11 00 04 07 03 00 01 02 00 00 

District Inspector Land 
Record   

08 04 01 01 02 01 00 00 01 00 00 

Assistant Director, Food & 
Civil Supply 15 08 01 02 04 02 00 01 01 00 00 
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Govt. Labour Officer   07 05 00 01 01 02 00 00 00 00 00 

Tribal Development Officer 21 13 00 02 06 04 00 00 02 00 00 
Total 252 140 13 35 64 45 04 10 20 05 00 

Note:- The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 
category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.  

Educational  
Qualification.:-  A candidate shall hold a Bachelor’s degree of any University incorporated by an Act of 

the Parliament or State Legislature in India or other educational institution established by 
an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the 
University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification 
recognized by Government. 
A candidate who has appeared or intend to appear or awaiting result of final semester/year 
of the required qualification, can apply, but the candidate has to qualify and submit the 
required qualification as advertised before the last date of submitting application for mains 
examination. Also the candidate must have completed 20 years of age on the last date of 
online application. 

Pay Scale:- For Class-I : ` 15,600-39,100 + ` 5,400 Grade-pay and other allowances (According to 
6th Pay Commission)  
Pay Matrix Level No: 10 ` 56,100-1,77,500 and other allowances (According to 7th Pay 
Commission) 
For Class-II : ` 9,300-34,800 + ` 4,600 Grade-pay and other allowances (According to 
6th Pay Commission)  
Pay Matrix Level No: 8 ` 44,900-1,42,400 and other allowances (According to 7th Pay 
Commission)  

Age:-  A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as 
on 31/03/2017. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. Upper 
age limit shall be relaxed as under: 

 
1 S. & E.B.C., S.C. & S.T. 

Male candidates of Gujarat 
origin.  

05 years 

2 Women candidates of 
unreserved Category 

05 years  

3 Women Candidates of 
Reserved Category 

10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up to 
45 years.)   

4 Physically disabled candidates 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 bais of production of medical 
certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from the 
Medical Board.  

5 Government Servant.  No relaxation in upper age will be available to Government Servant 
6 Ex-servicemen / Officers  5 years (Maximum upto maximum 45 years)  

The details of advertisement can be seen on website  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
 

                                                                                                                     
                                                                                                                  (H.J.PAREKH) 

                                Incharge Secretary   
                                                         Gujarat Public Service Commission 
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