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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : www.gpsc.gujarat.gov.in 
 

જાહેરાત ક્રમાાંર્ : ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ :  ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગગ-૧ અને વગગ-૨ 

તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અલિકારી સવેા વગગ-૨ ની નીચે દર્ાગવેિ જગ્યાઓ પર  ૨૯૪  ઉમેદવારો  પસંદ કરવા 

માટે ઓન િાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવ ે છે. આ માટે ઉમેદવારે  http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા. 

૧૬/૦૭/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન િોગ ઈન 

કરવાનું રહેરે્. પસંદગીની પ્રક્રિયા માટે સંયુકત સ્પિાગત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવર્.ે  
નોંધ:- (૧) આ જગ્યાની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાની લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા  સંભવત: ૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ  
          યોજવામાં આવર્ે. 
    (૨) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાનું પક્રરણામ સભંવત:  ડડસેમ્બર-૨૦૧૮ માં પ્રલસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે. 

           (૩) મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા સંભવત: ૧૭,૨૩ અને ૨૪ ફેબ્રઆુરી ના રોજ યોજવામાં આવર્.ે 
           (૪) મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાનું પક્રરણામ સભંવત:જુન-૨૦૧૯ માં પ્રલસધ્દ્ધ કરવામા ંઆવર્ે. 

    (૫) રૂબરૂ મુિાકાત સંભવત: જુલાઇ-૨૦૧૯ માં યોજવામાં આવર્.ે  
 

જગ્યાનુાં નામ 

રુ્લ 

જગ્યાઓ 

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ 
 

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી 
મડહલાઓ માટે અનામત 

જગ્યાઓ 

રુ્લ જગ્યાઓ 
પૈર્ી અનામત 

બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

સા. 

શૈ. 
પ. 

વ. 

અ

નુ. 
જા

બત 

અનુ

. 
જન

જા

બત 

બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

સા. 

શૈ. પ. 
વ. 

અ

નુ. 
જા

બત 

અનુ. 
જન
જાબત 

શારીડરર્ 

અશક્ત મા

જી 
સૈ

બનર્ 

વગક-૧ 

ગુજરાત વહીવટી સેવા, 
જુલનયર સ્કેિ 

નાયબ કિેક્ટર / 
નાયબ લજલ્લા લવકાસ 

અલિકારી 

૫૦ ૨૫ ૧૩ ૦૨ ૧૦ ૦૮ ૦૪ - ૦૩ ૦૩ - 

નાયબ પોિીસ અિીક્ષક ૦૩ ૦૩ - - - ૦૧ - - - - - 
સહાયક રાજ્ય વેરા 

કલમર્નર 
૧૫ ૦૭ ૦૪ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૧ - ૦૧ ૦૨ - 

નાયબ લનયામક 
(લવકસતી જાલત) ૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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નાયબ લનયામક (અનુ. 

જાલત કલ્યાણ) 
૦૧ - ૦૧ - - - ૦૧ - - - - 

મદદનીર્ કલમર્નર 

આક્રદજાલત લવકાસ ૦૫ ૦૩ ૦૨ - - ૦૧ - - - - - 

કુિ ૭૫ ૩૯ ૨૦ ૦૩ ૧૩ ૧૩ ૦૬ - ૦૪ ૦૫ - 
વગક-૨ 

સેકર્ન અલિકારી 

(સલચવાિય) 
૧૦ ૦૭ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ - ૦૧ - ૦૧ ૦૧ 

સેકર્ન અલિકારી 

(ગુ.જા.સે.આ.) 
૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - 

મામિતદાર ૩૪ ૧૬ ૦૭ ૦૫ ૦૬ ૦૫ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૧ - 

રાજ્ય વેરા અલિકારી ૪૦ ૨૨ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ - 

તાિુકા લવકાસ 
અલિકારી 

૩૨ ૧૬ ૦૮ ૦૨ ૦૬ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૩ - 

સરકારી શ્રમ અલિકારી ૨૮ ૧૬ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૫ ૦૨ - ૦૧ - - 

આક્રદજાલત લવકાસ 
અલિકારી 

૧૭ ૦૯ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૧ - - - - 

લજલ્લા લનરીક્ષક જમીન 

દફતર 
૧૩ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ - ૦૧ - - 

મદદનીર્ લનયામક(અન્ન 

અને નાગક્રરક પૂરવઠા) 
૧૦ ૦૫ ૦૩ - ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - - - 

સમાજ કલ્યાણ 
અલિકારી (લવ.જા.) 

૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - 

અિીક્ષક, નર્ાબંિી 

અને આબકારી 
૦૨ ૦૧ ૦૧ - - - - - - - - 

મુખ્ય અલિકારી 

(નગરપાલિકા) 
૩૧ ૧૮ ૦૫ ૦૨ ૦૬ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૧ - 

કુિ ૨૧૯ ૧૧૯ ૫૦ ૧૫ ૩૫ ૩૪ ૧૪ ૦૫ ૧૦ ૦૭ ૦૧ 

 
૧.(૧)  ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દર્ાગવેિ જ ેતે જગ્યાઓની સામે દર્ાગવ્યા મુજબની ર્ારીક્રરક અર્કતતા િરાવતા 

ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે:  
જગ્યાનંુ નામ અંિત્વ /ઓછી દલિ શ્રવણની િામી હિનચિનની લવકિાંગતા 

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

નાયબ પોલીસ અધીક્ષર્, 
વગક-૧ 

- 

મદદનીશ ર્બમશ્નર આડદજાબત 

બવર્ાસ,વગક-૧ 
LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL,OAL 

સહાયર્ રાજ્ય વેરા ર્બમશનર 
વગક-૧ 

B-LV-40% થી 100% HH-40% થી 100% BL,OL,OA, 

નાયબ બનયામર્ (બવ.જા.) 

વગક-૧ 
LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OL,BL,OAL 
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નાયબ બનયામર્(અનુ. જાબત. 
ર્લ્યાણ) વગક-૧ 

LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OL,BL,OAL 

સેક્શન અબધર્ારી 

(સબિવાલય), વગક-૨ 
B-LV-40% થી 100% HH-40% થી 100% BL,BLOA,OL,OA,OAL 

સેર્શન અબધર્ારી 

(ગુ.જા.સે.આ.), વગક-૨ 
B-LV-40% થી 100% HH-40% થી 100% BL,BLOA,OL,OA,OAL 

તાલુર્ા બવર્ાસ અબધર્ારી , 
વગક-૨ 

LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL,OAL 

સરર્ારી શ્રમ અબધર્ારી ,  
વગક-૨ 

LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL 

બજલ્લા બનરીક્ષર્ જમીન દફતર , 
વગક-૨ 

- HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL 

આડદજાબત બવર્ાસ અબધર્ારી, 
વગક-૨ 

LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL,OAL 

મામલતદાર,વગક-૨ LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OA,OL,OAL 
મદદનીશ બનયામર્ (અન્ન અને 
નાગડરર્ પૂરવઠા) 

B-LV-40% થી 100% HH-40% થી 100% OA,OL,OAL,BL 

સમાજ ર્લ્યાણ અબધર્ારી 

(બવ.જા.) , વગક-૨ 
LV મોડરેટ કક્ષા HH મોડરેટ કક્ષા OL,BL,OAL 

રાજ્ય વેરા અબધર્ારી , વગક-૨ B-LV-40% થી 100% HH-40% થી 100% BL,OA,OL 
મુખ્ય અબધર્ારી 

(નગરપાબલર્ા) , વગક-૨ 
- - OL,OA 

અધીક્ષર્, નશાબાંધી અને 

આબર્ારી, વગક-૨ 
- HH મોડરેટ કક્ષા - 

મોડરેટ ર્ક્ષા એટલે રે્ ૪૦ ટર્ા રે્ તેથી વધુ અને ૭૫ ટર્ાથી ઓછી બવર્લાાંગતા.  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) જાહેરાતમા ં (૧) અિંત્વ અથવા ઓછી દૃલિ, (૨) શ્રવણની િામી, (૩) હિનચિનની લવકિાંગતા અથવા 

મગજનો િક્વો એમ ત્રણ કેટેગરી પકૈી જ ેકેટેગરીની જગ્યાઓ આવા ઉમેદવારો માટે અનામત રાિવામાં આવેિ હરે્ તે જ 
કેટેગરીના ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર બનરે્. ૧.(૩) ર્ારીક્રરક રીત ે અર્કત ઉમેદવારોન ે સામાન્ય વહીવટ 
લવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી લનયત થયેિ સુલપ્રન્ટેડન્ટ/ 
લસલવિ સજગનના તબીબી પ્રમાણપત્રન ે આલિન રહીન ે ઉપિી વય મયાગદામાં ૧૦ વર્ગની છૂટછાટ મળરે્. ૧.(૪) 
ર્ારીક્રરક અર્કતતા િરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમગમાં Personal Details માં પોતાની અર્કતતાની ટકાવારી / 
લવગત દર્ાગવવાની રહેરે્. ૧.(૫)  મક્રહિાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારો ઉપિબ્િ નક્રહ થાય તો આ 
જગ્યાઓ સંબંલિત કેટેગરીના પરુુર્ ઉમેદવારોને ફાળવવામાં  આવર્.ે ૧.(૬) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત તથા માજી 
સૈલનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જ ે ઉમેદવાર પસંદગી પામરે્ તેઓ પોત ે જ ે કેટેગરીના (લબન અનામત/ 
અનુ.જાલત/ અનુ.જનજાલત/ સા.ર્ૈ.પ.વગગ ) ઉમેદવાર હર્ે, ત ેકેટેગરીના ગણવામા ંઆવર્ે. ૧.(૭) સા.વ.લવ.ના તા. 
૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ- ૭-ગ.૨ મુજબ ર્ારીક્રરક અર્કતતા ૪૦% કે 
તેથી વિુ હોય તેમન ેજ ર્ારીક્રરક અર્કતતાના િાભો મળવાપાત્ર રહેરે્.  



E;\GAURAV(EX-BRANCH)\ADVT 40                                 - 4 - 

 
૨. નાગડરર્ત્વ :  
પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક, અથવા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન, 
અથવા (ઘ) ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧િી જાન્યુઆરી ૧૯૬૨ પહેિા ંભારતમા ંઆવેિ લતબટેના 

લનવાગલસત, અથવા (ચ) પાક્રકસ્તાન, બમાગ, શ્રીિકંા અને પૂવગ આક્રિકન દેર્ો, કેન્યા, યુગાન્ડા, લવયટેનામ, ઝાલમ્બયા, 
મિાવી, ઝૈર, ઈથીયોપીયા, યુનાઈટેડ ક્રરપલબ્િક ઓફ ટાન્ઝાલનયાના દેર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી 

વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેિ મૂળ ભારતીય વ્યલક્ત, પરંત ુ(િ) થી (ચ) સુિીના પ્રકારમાનંી વ્યલક્તઓ તેમણે 

ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હોય તો જ લનમણૂક માટે પાત્ર બનરે્. 
 
૩. ઉંમર અને તમેાાં છૂટછાટ : 
૩.(૧) અરજી લોગ ઓન ર્રવાની છેલ્લી તારીખ : ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વર્ક પુરા ર્રેલા 
હોવા જોઈએ અને ૩૫ વર્ક પુરા ર્રેલા ન હોવા જોઈએ. ૩.(૨) ઉંમર અરજી લોગ ઓન ર્રવાની છેલ્લી 
તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. ઉપિી વય મયાગદામા ં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. ૩.(૩) મૂળ 

ગુજરાતના અનુસૂલચત જાલત, અન.ુજનજાલત અને સા.અને ર્.ૈપ.વગગના પુરૂર્ ઉમદેવાર-પાંચ વર્ગ, ૩.(૪) લબન 

અનામત વગોના મક્રહિા ઉમદેવાર-પાંચ વર્ગ ૩.(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂલચત જાલત, અન.ુજન જાલત અન ેસા.અને 

ર્ૈ.પ.વગગના મક્રહિા ઉમેદવાર-દસ વર્ગ ( આ છૂટછાટમા ંમક્રહિા માટેની છૂટછાટ કે જ ેપાંચ વર્ગની છે તેનો સમાવેર્ 
થઇ જાય છે.) ૩.(૬) ર્ારીક્રરક અર્ક્ત (Disabled) ઉમેદવાર -દસ વર્ગ. ૩.(૭) માજી સૈલનકો/અલિકારીઓન ે

ઉપિી વય મયાગદામાં વિુમાં વિુ પાંચ વર્ગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થાય છે. આ છૂટછાટ માજી સૈલનકો અને ઇ.સી.ઓ. / 
એસ.એસ.સી.ઓ સક્રહત કલમર્ન્ડ ઓક્રફસસગ જમેણે િશ્કરી સવેામાં ઓછામા ંઓછી પાંચ વર્ગની ફરજ બજાવી હોય 
અને િશ્કરી સવેા માટે ર્ારીક્રરક અર્કતતાના કારણે બરતરફ કે છૂટા કરવાના કારણ લસવાય મુદત પુરી થયેથી 
(જમેની મુદત છ મક્રહનામાં પુરી થવાની હોય તે સક્રહત) છૂટા થયેિ હોય તેઓને મળવાપાત્ર થરે્. ૩.(૮) ગજુરાત 
સરકારના કમગચારીઓન ેવય મયાગદામાં કોઇપણ પ્રકારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. ૩.(૯) આ જાહેરાતમા ંજ ેકક્ષાના 
અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત રાિવામા ં આવી છે  ત ે કક્ષાના મૂળ ગુજરાતના ઉમેદવારોન ે જ ઉપિી 
વયમયાગદામા ંછૂટછાટ મળરે્. બિી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં િીિા બાદ વિુમાં વિુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સુિી જ 
ઉપિી વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળરે્. ૩.(૧૦) અનામત વગોના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ તો 
આવા ઉમેદવારોન ે વય મયાગદામા ં છૂટછાટ મળરે્ નહીં. ૩.(૧૧) લબન અનામત તથા અનામત વગોના મક્રહિા 

ઉમેદવારોને બિી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં િીિા બાદ, વિુમાં વિુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સુિી જ ઉપિી વય 

મયાગદામા ં છૂટછાટ મળરે્. ૩.(૧૨) ઉમેદવારે જ-ેત ે લાગુ પડતા અનામત વગક વગેરે અાંગે અરજીપત્રર્માાં 
ર્ાળજીપૂવકર્ ખાતરી ર્રી જરૂરી િર્ાસણી ર્રીને જ જણાવવા અનુરોધ ર્રવામાાં આવે છે. અરજીપત્રર્માાં 
ઉમેદવાર દ્વારા ર્ન્ફમક ર્રવામાાં આવેલ ર્ોઇ પણ બવગત/માડહતીમાાં ઉમેદવારની િૂર્ના ર્ારણ ે પાછળથી 
સુધારો ર્રવા અાંગેની ર્ોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.   
 
૪. લાયર્ાત : 
૪.(૧) પરીક્ષા માટે ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ય લવિાનસભાના કાયદા હેઠળ સ્થાલપત કોઈપણ યુલનવલસગટી કે 
સંસદના એક્ટ દ્વારા સ્થાલપત ર્ૈક્ષલણક સંસ્થા અથવા ય.ુજી.સી. એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન -૩ હેઠળ યુલન. તરીકે 
પ્રસ્થાલપત થયેિ બીજી ર્ૈક્ષલણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદવી કે તનેે સમકક્ષ િાયકાત િરાવતા હોવા જોઈએ ૪.(૨) 
અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિ સુિીમા ં જ ે ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ગ પુરા થયિેા હોય અને લનયત િાયકાતની 
પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્ગની પરીક્ષામાં ઉપલસ્થત થયિે છે અથવા થનાર છે પરંતુ જનેું પરીણામ પ્રલસધ્દ્િ થયેિ ના 
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હોય તેવા ઉમેદવારો લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી ર્કરે્, પરંતુ તેઓએ જાહેરાતમા ં દર્ાગવેિ રૈ્ક્ષલણક 

િાયકાતની પદવી મુખ્ય પરીક્ષા માટેની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીિ સુિીમા ં પ્રાપ્ત કરેિી હોવી જોઇરે્. જ ેઉમેદવાર 
એમ.બી.બી.એસ. અથવા અન્ય કોઈ તબીબી ર્ાિાની પદવી પરીક્ષામાં ઉપલસ્થત થયા હોય અને જનેું પરીણામ જાહેર 
થવાનુ ંબાકી હોય તેવા ઉમેદવારો પણ  લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાનુ ંઅરજીપત્રક ભરી ર્કરે્. જો કે મુખ્ય પરીક્ષા માટે આયોગે 
જ ે ઉમેદવારોન ે િાયક ઠરાવિે હોય તવેા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથ ે પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગ 
અંગેના પુરાવા મોકિવાના રહેરે્. ૪.(૩) જ ેઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગનો પુરાવો રજુ કરી ર્કરે્ નક્રહ તેવા 
ઉમેદવારોન ેમુખ્ય પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ માટે િાયક ગણવામા ંઆવરે્ નક્રહ.  ૪.(૪) જ ેઉમેદવારોએ એમ.બી.બી.એસ.ની 
અથવા અન્ય કોઈ તબીબી ર્ાિાની પરીક્ષા પસાર કરી હોય અને તેઓએ મુખ્ય પરીક્ષાનુ ંઅરજીપત્રક ભરતી વિતે 
ઈન્ટનગર્ીપ પૂણગ કરેિ ન હોય તો આવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથ ે યલુન. અથવા સસં્થાના 
સંબંલિત અલિકારીનું તેઓએ તબીબી પરીક્ષા પાસ કરેિ છે તેવુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેરે્ અને તેઓને મુખ્ય 
પરીક્ષામાં ર્રતી પ્રવેર્ આપવામાં આવર્.ેપરંત ુ આવા ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મુિાકાત સમયે અસિ પદવી પ્રમાણપત્ર 

અથવા યલુન. અથવા સસં્થાના સંબલંિત અલિકારીનું - પદવી પ્રમાણપત્ર મેળવવાની બિી જરૂરીયાતો ( ઈન્ટનગર્ીપ 

પૂરી થયા સક્રહત ) ઉમેદવાર પૂણગ કરે છે તેવુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહેરે્.  
 
૫. શારીડરર્ માપ :  

ક્રમ બવગત ઉંિાઈ 
(સેં.મી.) 

છાતીનુાં માપ (સે.મી.) વજન 
(ડર્.ગ્રા.) ફલુાવ્યા વગર 

(સે.મી.) 
ફલુાવેલ 

છાતીનુાં 

(સે.મી.) 

ફલુાવેલ 

છાતીનુાં પ્રમાણ 

(સે.મી.) 
૧ નાયબ પોલીસ અબધક્ષર્, વગક-૧ 
૧ પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે ૧૬૫ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 

૨ અનુ.જનજાલતના પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે ૧૬૦ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 

૩ મક્રહિા ઉમેદવાર માટે ૧૫૮ - - - ૪૫ 

૪ અનુ. જનજાલતની  મક્રહિા ઉમેદવાર માટે ૧૫૬ - - - ૪૫ 

૨ અધીક્ષર્ નશાબાંધી  અને આબર્ારી, વગક-૨ 
૧ પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે ૧૬૫ ૭૯ ૮૪ ૫ ૫૦ 

૨ અનુ.જનજાલતના પુરૂર્ ઉમેદવાર માટે ૧૬૦ ૭૬ ૮૧ ૫ ૪૫ 

૩ મક્રહિા ઉમેદવાર માટે ૧૫૦ - - - ૪૫ 

૪ અનુ. જનજાલતની  મક્રહિા ઉમેદવાર માટે ૧૪૫ - - - ૪૨ 

 
૬. ર્ોમ્્યુટરનુાં જ્ઞાન :  
ગુજરાત મુિકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) લનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યટુરના ઉપયોગ અંગેની 

પાયાની જાણકારી િરાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની િાયકાત નક્રહ િરાવનાર ઉમેદવાર લનમણૂકન ેપાત્ર બનર્ ેનક્રહ.  
૭. પગાર ધોરણ  :  
૭.(૧)  વગક-૧ :  

          પે મેટર ીક્ષ િેવિ નબંર-૧૦ – રૂ.૫૬,૧૦૦-૧,૭૭,૫૦૦ તથા લનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા  
પગારપંચ મુજબ) 

   વગક-૨ :   પે મેટર ીક્ષ િવેિ નંબર-૮-રૂ.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ તથા લનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. 
(૭ મા પગારપંચ મુજબ) 
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૭.(૨)  અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દર્ાગવેિ જગ્યાઓમાં ઈજાફો આપવામાં આવર્ ેનક્રહ. તેમ છતા ંસક્ષમ 
સત્તાલિકારી દ્વારા અજમાયર્ી સમય સંતોર્કારક રીત ે પૂણગ થય ે ઈજાફો મંજૂર કરવામા ં આવરે્. ૭.(૩) ગુજરાત 
સરકારની નોકરીમા ંહોય તવેી વ્યલક્તઓનો પગાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા લનયમો અનુસાર ઉપયુગકત પગાર િોરણમા ં
લનયત કરવામા ં આવર્ે. ૭.(૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સંબલંિત જગ્યા માટે વિતો વિત સોંપવામા ં આવ ે ત ે
કામગીરી. ૭.(૫)  બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્યાઓ પર લનમણૂક પામેિ ઉમેદવારો જ ે ત ે જગ્યાના ભરતી 
લનયમોનુસાર ઉપિી જ્ગ્યાઓ પર બઢતી માટે િાયક ગણારે્.  
 
૮. જાબત પ્રમાણપત્ર :  
૮(૧) અનામત વગગનો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમા ં સક્ષમ અલિકારી દ્વારા લનયત નમુનામા ં
આપવામાં આવેિ જાલત પ્રમાણપત્રની નકિ અરજી સાથે અચૂક સામેિ કરવાની રહેરે્. અરજીપત્રક સાથે જાલત 
પ્રમાણપત્રની નકિ સામેિ નહીં હોય તો ત ેપાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ ેનહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાન ેપાત્ર 

બનર્ે. ૮ (૨) સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ વગગની લવગત અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવી. 
૮(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સંબંલિત કોિમમાં જ ેતે અનામત કક્ષા દર્ાગવેિ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના 
ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાિવામા ં આવરે્ નહીં. ૮(૪) મૂળ ગુજરાતના સામાલજક અન ે
રૈ્ક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોન ે જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળરે્.  ૮(૫) સામાલજક અન ે
ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો િાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગગમાં” નહી થતો હોય તો જ 
મળવાપાત્ર થર્.ે૮ (૬) (અ) સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો 
હોવા અંગનેું સામાલજક ન્યાય અને અલિકાક્રરતા લવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી લનયત થયેિ ગુજરાતી નમુના 
‘પક્રરલર્િ-ક’ મુજબનુ ં  અથવા ઉક્ત લવભગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી લનયત કરાયેિ ગુજરાતી નમુના 
‘પક્રરલર્િ-૪’ મુજબનું  પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેરે્. (બ) તારીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય ુથયેિ 
‘ઉન્નત વગગમા ં સમાવેર્ નહી થવા અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર’ મહત્તમ અવલિ ઇસ્ય ુ થયા-વર્ગ સક્રહત ત્રણ નાણાકીય વર્ગની 
રહેરે્ પરંત ુઆવુ ંપ્રમાણપત્ર સંબંલિત જાહેરાત માટે ઓનિાઇન અરજી કરવાની તારીિ સુિીમાં ઇસ્ય ુકરાયેિ હોવુ ં
જોઇએ. નોંધ: ઉન્નત વગગમા ં સમાવેર્ નહી હોવા અંગનેા પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃતી તથા સમયગાળા અન ે
અવલિના અથગઘટન બાબત ે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પક્રરપત્રોની જોગવાઇઓ આિરી ગણાર્ે. (ર્) પક્રરણીત મક્રહિા 
ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-લપતાની આવકના સંદભગમા ં રજુ કરવાનું રહેરે્, જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પલતની આવકના સંદભગમાં આવું પ્રમાણપત્ર રજુ કરેિ હરે્ તો તેમની અરજી રદ કરવામા ં આવરે્. જો કોઇ 
ઉમેદવારે લનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેિ લનયત નમૂનાનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેિ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી 
અમાન્ય ગણવામા ં આવર્ે અન ે તેઓન ે લબનઅનામત જગ્યા સામે પણ લવચારણામાં િવેામા ં આવર્ ે નક્રહ. (ડ) 
ઉમેદવારે ઓનિાઇન અરજી કરતી વિત ેજ ે‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ નહી થવા અંગનેું પ્રમાણપત્ર’ ની લવગતો જણાવેિ 
હોય તેની જ નકિ અરજી સાથ ેજોડવાની રહેરે્. જો આવાં પ્રમાણપત્રમા ંકોઇ ભૂિ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની 
છેલ્લી તારીિ બાદનું નવુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાલજક અન ેરૈ્ક્ષલણક રીત ેપછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર 
થવા માટે ઓનિાઇન અરજીમાં જણાવેિ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેરે્. (ઇ) ઉન્નત વગગમા ંસમાવેર્ ન થતો હોવા અંગનેુ ં

પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્યાન ેિેવાય છે.  પ્રમાણપત્રની અવલિ હવે ત્રણ વર્ગની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંડો પૈકી 
કોઇપણ માપદંડમા ંઆ અવલિ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તનેી સ્વલૈછક જાહેરાત સંબલંિત ઉમદવારે તથા તનેા માતા-
લપતા/વાિીએ સ્વય ં સંબલંિત સત્તાલિકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ં કોઇ ફેરફાર કરવામા ં આવ ે તો ગજુરાત 
જાહેર સેવા આયોગન ે કરવાની રહેરે્. ઉમદવાર/માતા-લપતા/વાિી આવી જાહેરાત નક્રહં કરીને કોઇપણ લવગતો 
છૂપાવરે્ તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેિ અનામતનો િાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. 
ઉન્નત વગગમા ં સમાવેર્ નહી થવા અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના કોઇપણ માપદંડમાં ફેરફારની સ્વલૈછક જાહેરાત 
કરવાની જવાબદારી ઉમદવાર/માતા-લપતા/વાિીની વ્યલક્તગત રીત ે અને સંયુક્ત રીતે રહેરે્. ૮(૭) સરકારની 
પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે લનયત િોરણો (અથાગત 
વયમયાગદા, અનુભવની િાયકાત, લબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેિ હોય તનેા કરતા ંવિુ લવસ્તતૃ કરેિ 
અન્ય કે્ષત્ર) માં છૂટછાટ િીિા લસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આિારે પસંદગી પામે તો લબનઅનામત જગ્યાની સામે 
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ગણતરીમાં િેવાના થાય છે. ૮(૮) ઉમેદવારે અરજીમા ં જાલત અગંે જ ે લવગત દર્ાગવિે હરે્ તેમા ં પાછળથી ફેરફાર 
કરવાની લવનંતી માન્ય રાિવામા ંઆવર્ે નહી. 
 
૯. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રવતગમાન લનયમો અનુસાર લવિવા મક્રહિા ઉમેદવારોન ે પસંદગીમા ંઅગ્રતા આપવા 

માટે તેમન ે મળેિ કુિ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા અન ે રૂબરૂ મુિાકાતમાં 

ઉમેરી આપવામા ં આવરે્. પરંતુ તેઓએ ભરતી તથા લનમણૂક સમય ે પનુ: િગ્ન કરેિ ના હોવા જોઇએ. ઉપરાંત 
આયોગની કચેરી માગંે ત્યારે તેના તમામ પુરાવાઓ અસિમાં આયોગની કચેરીમાં રજુ કરવાના રહેરે્. 
  
૧૦.સામાન્ય શરતો :- ૧૦.(૧)  અનામત વગગનો િાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂલચત જાલત, અન.ુ જનજાલત અન ે

સા.અને ર્ૈ.પ.વગગના ઉમેદવારોને જ મળર્ે. ૧૦.(૨) અરજી કયાગ બાદ પરત િેંચી ર્કાર્ે નક્રહ. ૧૦.(૩)  ઉમેદવારે 
અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ લવગત િોટી બતાવેિ હરે્ તો તનેું અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાં આવરે્ તથા તેણે 
િાયકીિોરણ ( Passing Standard ) મેળવેિ હરે્ કે ઉમેદવાર પસંદગી પામેિ હરે્ તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ 
ગણાર્ે.  
 
૧૧. પરીક્ષાની રૂપરેખા તથા અભ્યાસક્રમ :-  
૧૧.(૧) પરીક્ષાની રૂપરેખા  : સ્પિાગત્મક પરીક્ષા િમાનુસાર બ ેતબક્કામાં  યોજવામાં આવર્ે. 
(એ) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા  (objective type) : મુખ્ય પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારો પસંદ કરવા અને  
(બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂબરૂ મુલાર્ાત) લનલિત જગ્યાઓ માટે આિરી પસંદગી માટે ઉમેદવારો પસંદ 
કરવા. ઉમેદવારોની આિરી પસંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેિ ગુણના  ( મુખ્ય િલેિત પરીક્ષામાં મેળવેિ ગુણ +  રૂબરૂ 
મુિાકાતમા ંમેળવેિ ગુણ ) આિારે કરવામાં આવરે્.  

  ૧૧.(૨) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા  (objective type) :             

ક્રમ બવર્ય રુ્લ ગુણ સમય 
પ્રશ્નપત્ર-૧ General Studies-I* 200 Marks 120 Minutes 

પ્રશ્નપત્ર-૨ General Studies-II* 200 Marks 120 Minutes 

 Total 400 Marks  

* પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને ૨ નું  સ્તર (standard) સ્નાતક કક્ષાનું રહેરે્. 
૧૧.(૩) મખુ્ય પરીક્ષા (લબેખત)  (descriptive type) :            

ક્રમ બવર્ય રુ્લ ગુણ સમય 
પ્રશ્નપત્ર-૧ Gujarati Language 150 Marks 180 Minutes 

પ્રશ્નપત્ર-૨ English Language 150 Marks 180 Minutes 
પ્રશ્નપત્ર-૩ Essay 150 Marks 180 Minutes 
પ્રશ્નપત્ર-૪ General Studies -I 150 Marks 180 Minutes 
પ્રશ્નપત્ર-૫ General Studies -II 150 Marks 180 Minutes 
પ્રશ્નપત્ર-૬ General Studies -III 150 Marks 180 Minutes 

 Total 900 Marks  

૧૧.(૪)  મૌબખર્ ર્સોટી  : 100 Marks   
૧૧.(૫) અભ્યાસક્રમ : (એ) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા (objective type) નો અભ્યાસિમ આયોગની વબેસાઈટ પર 

મૂકવામાં આવેિ છે. જ્યારે (બી) મખુ્ય પરીક્ષા (લેબખત) નો બવર્યવાર  અભ્યાસક્રમ (syllabus) આયોગની 
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વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર સમયાાંતરે મુર્વામાાં આવશે.  ૧૧.(૬) ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રનુ ં સ્તર  

(standard) ગુજરાત માધ્દ્યલમક અન ેઉચ્ચતર માધ્દ્યલમક લર્ક્ષણ બોડગના ગુજરાતી લવર્ય (ઉચ્ચ કક્ષા) જટેિંુ રહેરે્. 

૧૧.(૭) અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રનું સ્તર (standard) ગુજરાત માધ્દ્યલમક અન ેઉચ્ચતર માધ્દ્યલમક લર્ક્ષણ બોડગના અંગ્રેજી 

લવર્ય (લનમ્ન કક્ષા) જટેિંુ રહેરે્. ૧૧.(૮) સામાન્ય અભ્યાસના પ્રશ્નપત્રનુ ં સ્તર (standard) અન ે અભ્યાસિમ 

સ્નાતક કક્ષાનો  રહેરે્. ૧૧.(૯) અંિ ઉમેદવારોન ેલપ્રલિલમનરી અન ેમુખ્ય િલેિત પરીક્ષામા ંપેપર દીઠ પ્રલત કિાકે ૨૦ 

લમલનટનો વળતર સમય (COMPENSETORY TIME) આપવામા ંઆવર્ે. ૧૧.(૧૦) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા એ માત્ર 

screening test છે. જનેા ગણુ આિરી પસંદગી માટે ધ્દ્યાને િેવામા ંઆવરે્ નહીં.  ૧૧.(૧૧) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાના 

પક્રરણામન ેઆિારે જાહેરાતમાં દર્ાગવેિ કુિ જગ્યાઓના આર્રે ૧૫ (પંદર)  ગણા ઉમેદવારોન ેમુખ્ય પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ 

આપવામા ંઆવર્.ે  ૧૧.(૧૨) લપ્રલિલમનરી અને મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાનુ ંમાધ્દ્યમ સામાન્ય રીતે ગુજરાતી અન ેઅગં્રેજી 

રહેરે્, પરંતુ મુખ્ય િલેિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૧ નું માધ્દ્યમ માત્ર ગુજરાતી અન ેપ્રશ્નપત્ર-૨ નું માધ્દ્યમ માત્ર અંગ્રેજી 

રહેરે્. 
 
૧૨. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :  
૧૨.(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરેક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કયાગ લસવાય  લપ્રલિલમનરી પરીક્ષામા ં
બેસવા દવેામાં આવર્ે. ૧૨.(૨) જ ે ઉમેદવારોને લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાના પક્રરણામમાં મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા માટે 

કામચિાઉ સફળ જાહેર કરેિ હરે્, તેઓને આયોગ દ્વારા જણાવવામાં આવ ેત્યારે મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા માટે અિગથી 

online અરજીપત્રક ભરી ત ેડાઉનિોડ કરી જરૂરી ફી અને પ્રમાણપત્રો સાથ ે ઉમેદવારે આયોગની કચેરીમા ંઆયોગે 
લનિાગરીત કરેિ તારીિ સુિીમાં મોકિી આપવાનું રહેરે્. ૧૨.(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળેિ અરજીપત્રકોની ભરતી 
લનયમો અન ેજાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવર્ ેઅન ેઆ જોગવાઈ સંતોર્તા ઉમેદવારોન ેજ મુખ્ય 
િેલિત પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ આપવામા ંઆવર્ે. ૧૨.(૪) મુખ્ય િલેિત પરીક્ષામા ંપ્રવેર્ અંગે આયોગનો લનણગય આિરી 
ગણાર્ે અને આયોગના લનણગય સામ ેકોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્દ્યાનમા ંિેવામા ંઆવર્ે નક્રહ.  
 
૧૩. પરીક્ષા રે્ન્રોની બવગત :  
૧૩.(૧) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્દ્યાન ે િઇને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કેન્રો નક્કી કરવામાં 
આવે તે પરીક્ષા કેન્રો પર પરીક્ષા આપવાની રહેરે્. મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાંિીનગર િાત ેતથા મૌલિક 

કસોટી ગાંિીનગર િાતે િવેામા ં આવર્ે. ૧૩.(૨) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, 
પરીક્ષાના  સમયની માક્રહતી આયોગની વબેસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવર્ ે અન ે
લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટેના પ્રવેર્પત્ર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનિોડ 
કરવાના રહેરે્. આ માટે આયોગ દ્વારા વતગમાનપત્રમાં જાહેરાત આપવામાં આવરે્. ૧૩.(૩) ઉમેદવારોએ 

લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા,  મુખ્ય િલેિત પરીક્ષા તથા મૌલિક કસોટીમા ંતેમના પોતાના િચે ઉપલસ્થત થવાનુ ં  રહેરે્. 

૧૩.(૪) અનુ.જાલત અન ે અનુ.જનજાલતના ઉમેદવારોને મૌલિક કસોટી માટે ગાિંીનગર આવવા માટે પોતાના 
રહેઠાણના સ્થળેથી ગાંિીનગર અને ગાંિીનગરથી રહેઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા વગગનું રેિવે ભાડંુ અથવા 
અગર એસ.ટી. ભાડંુ સરકારના લનયમો અનુસાર ચૂકવવામા ંઆવર્ે.  
 
૧૪. મૌબખર્ ર્સોટી : 
૧૪.(૧) મુખ્ય પરીક્ષામા ંઆયોગે લનયત કરેિ િાયકી ગુણ મેળવનાર જગ્યાના આર્રે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને મૌલિક 
કસોટી માટે બોિાવવામા ંઆવર્ે. ૧૪.(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદવારે હાજર રહેવું ફરલજયાત છે.  

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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૧૫. જગ્યા / સેવાની પસાંદગીનો ક્રમ :  
૧૫.(૧) રૂબરૂ મુિાકાત સમયે ઉમેદવારે ફકત જાહેરાતમાં દર્ાગવેિ જગ્યા /સેવા માટે જ દરેક જગ્યા /સેવા માટે 
પોતાની પસંદગી અનુસાર આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે  ત ેપત્રકમા ંપોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમા ં જ પસંદગીિમ 
દર્ાગવવાનો રહેરે્. ૧૫.(૨) રૂબરૂ મુિાકાતના ક્રદવસ ે સરકારી તબીબી અલિકારી દ્વારા ર્ારીક્રરક માપ િેવામા ં

આવર્.ે ૧૫.(૩) નાયબ પોિીસ અલિક્ષક, વગગ-૧ તથા અિીક્ષક નર્ાબંિી અન ેઆબકારી, વગગ-૨ ની જગ્યા માટે જ ે

ર્ારીક્રરક માપના િોરણો નક્કી કરવામાં આવેિ છે ત ેિોરણો તબીબી પરીક્ષણ બાદ સંતોર્તા હર્ે તવેા જ ઉમેદવારો 
આ જગ્યાનો પસંદગીિમ  આપી ર્કરે્. ૧૫.(૪) જ ે ઉમેદવારો ર્ારીક્રરક માપના િોરણો સંતોર્તા નહીં હોય તેવા 
ઉમેદવારોએ આ જગ્યા લસવાયની જગ્યાઓ માટે  પે્રફરન્સ આપવાનો રહેરે્. ૧૫.(૫) ઉમેદવાર જ ેજગ્યા /સેવા માટે 

પોતાની પસંદગીનો િમ એક વિત દર્ાગવી દે તે િમ કાયમી ગણવામા ંઆવરે્ તથા તેમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર, 
સુિારા – વિારા, અથવા િમાંક બદિવાની લવનંતી કોઈપણ સજંોગોમા ં માન્ય રાિવામા ં આવર્ ે નક્રહ. ૧૫.(૬) 

ઉમેદવારોએ જણાવેિી જગ્યાઓ માટેના પે્રફરન્સથી ત ે જગાઓ ઉપર લનમણૂકનો કોઈ હક્ક મળતો નથી. ૧૫.(૭) 

ગુણવત્તાિમ અન ેપ્રા્ય જગ્યાઓની સંખ્યાન ેધ્દ્યાનમા ંિઈને, ઉમેદવારે આપેિ પે્રફરન્સ લવચારણામા ંિેવામા ંઆવરે્. 

૧૫.(૮) જ ેઉમેદવારે એક પણ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગીિમ દર્ાગવ્યો ન હોય અથવા તો ફકત અમુક જ જગ્યા / 
સેવા માટે પસંદગી િમ દર્ાગવેિ  હોય અને તેઓની પસંદગી િમ મુજબની જગ્યા મળવાપાત્ર થતી ન હોય તો જ ે
ઉમેદવારોએ તમામ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી િમ દર્ાગવેિ હોય તેવા ઉમેદવારોન ેજગ્યાની ફાળવણી કયાગ બાદ વિેિી 
જગ્યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવર્.ે ૧૫.(૯) ઉમેદવારની લનમણૂક જ ે તે જગ્યાના 

અમિમાં હોય તવેા ભરતી લનયમોને આલિન રહેરે્. ૧૫.(૧૦) ઉમેદવારને જ ેજગ્યા માટે લનમણૂક આપવામા ંઆવરે્ તે 
જ્ગ્યા પર લનયત સમયમા ં હાજર ન થાય તો  તેઓની લનમણૂક રદ કરવામાં આવર્ે. ૧૫.(૧૧) ર્ારીક્રરક રીતે 
અર્કત ઉમેદવારોના ક્રકસ્સામાં જ ેતે જગ્યાના ર્ારીક્રરક માપના િોરણો િાગુ પડરે્ અને ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે 

જ પ્રેફરન્સ આપી ર્કરે્.  
 
૧૬. પડરણામ :   
૧૬.(૧) આિરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ  અન ેવેબસાઈટ પર મૂકવામા ંઆવર્ે અને આ પક્રરણામ સરકારી 

ગેઝેટમા ં પ્રલસધ્દ્િ કરવા માટે મોકિવામા ં આવર્.ે ૧૬.(૨) આ પક્રરણામમા ં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ 

મેળવેિ કુિ ગુણની લવગતો આપવામાં આવર્.ે ૧૬.(૩) આ પક્રરણામમા ંઅસફળ થયેિ ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક 

અને તેઓએ મેળવેિ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડગ  પર મુકવામાં આવર્ે. 
 
૧૭. ગુણપત્રર્ :  
૧૭.(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનું ગણુપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા  ઉમેદવારોએ મૌલિક કસોટીને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયા 

બાદ સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંિીનગર ના નામનો રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટિ ઑડગર 

અથવા આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના ક્રદવસોએ સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી 

૫-૦૦ સુિીમાં રોકડેથી ફી સાથે આયોગન ેઅરજી કરવાની રહેરે્. ૧૭.(૨) આ અરજીમાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનુ ંનામ, 
જાહેરાત િમાંક, પોતાનુ ંસરનામંુ બેઠક નંબર અને પરીક્ષાની લવગતો દર્ાગવવાની રહેરે્. ૧૭.(૩) ઉમેદવારોન ેતેમનું 

ગુણપત્રક ટપાિમા ંમોકિી આપવામા ંઆવરે્. મૌલિક કસોટીન ેઅંત ેઆિરી પક્રરણામ જાહેર થયાની તારીિથી ૧૫ 
ક્રદવસની અંદર ગુણપત્રક માટેની અરજી મોકિવાની રહેરે્. આ મુદત બાદ મળેિ અરજી અમાન્ય ગણારે્.  
. 
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૧૮. ગુણની પુન: િર્ાસણી :  
૧૮.(૧)  જ ેઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મુખ્ય 
પરીક્ષાના પક્રરણામન ેઆિારે રૂબરૂ મુિાકાતના અંત ેઆિરી પક્રરણામ જાહેર કયાગ તારીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર દરેક 

પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથ ે અરજી કરી ર્કરે્. ૧૮.(૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, બેઠક નંબર, અને  

નામ/સરનામંુ દર્ાગવવાનુ ં  રહેરે્. ૧૮.(૩) ફી અરજી સાથ ેરોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર 

સ્વીકારવામા ંઆવર્ે. ૧૮.(૪) ઉમેદવાર ટપાિથી આ અરજી મોકિી ર્કરે્. આવી અરજી સાથ ેમાત્ર સલચવશ્રી, 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંિીનગરના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ. મોકિવાનો રહેરે્. ૧૮.(૫) ઉત્તરવહીઓનુ ંપુન: 

મૂલ્યાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરવામાં આવરે્ નક્રહ. ૧૮.(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી 
લસવાય ઉમેદવારે મેળવેિ ગણુ બાબતના કોઈપણ લવવાદને આયોગ િક્ષમાં િેરે્ નક્રહ.  
 

  ૧૯. બનમણૂર્ : 
૧૯.(૧) ઉમેદવારોને લનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણવત્તા િમમાં લવચારવામા ંઆવરે્. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી 
લનમણૂક માટેનો હક્ક મળી જતો  નથી. ૧૯.(૨)  રાજ્ય સેવામાં લનમણૂક માટે ઉમેદવાર બિી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી 
િાગે તેવી તપાસ પછી સરકારશ્રીને સંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની લનમણૂક કરવામાં આવર્ ે નક્રહ. ૧૯.(૩) 
લનમણૂક પામેિ ઉમેદવારે સરકારશ્રીના લનયમો મુજબની તાિીમ િેવી પડરે્ અન ેતાિીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેરે્. 

૧૯.(૪) ઉપરની જાહેરાત સંબંિમાં પસંદ થયેિા ઉમેદવારોની લનમણૂક માટે, સરકારશ્રીના સંબલંિત લવભાગને 

આયોગ દ્વારા ભિામણ કરવામા ં આવર્ે. ૧૯.(૫) લનમણૂક અંગેની સઘળી કાયગવાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં 

આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્દ્યાન ેિેરે્ નક્રહ. 
  
૨૦. અજમાયશી સમય :  
૨૦.(૧) લનમણૂક બાદ પસંદ થયેિા ઉમેદવારન ે બ ે વર્ગની મુદત સુિી અજમાયર્ (probation) ઉપર રાિવામા ં

આવર્ે. ૨૦.(૨) અજમાયર્ી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે નક્કી કરેિા લનયમોનુસાર વિારી ર્કારે્. ૨૦.(૩) 

લનમણૂક બાદ ઉમેદવારે લનયમો મુજબ ક્રહન્દી ભાર્ાની પરીક્ષા  તથા સરકારશ્રી દ્વારા વિતોવિત લનયત કરવામા ંઆવે 
તેવી િાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહેરે્. ૨૦.(૪) જ ેઉમેદવારોની માતભૃાર્ા ગુજરાતી ન હોય તેવા ઉમેદવારે 
સરકારે લનયત કરેિા લનયમો અનુસાર ગુજરાતી ભાર્ાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેરે્. ૨૦.(૫) પરીક્ષાઓમાં 
નાપાસ થવાના પક્રરણામે ઈજાફો અટકાવવામાં કે નોકરી સમાપ્ત કરવામા ંઆવર્ે. ૨૦.(૬) પસંદ થયેિા ઉમેદવારોએ 

લનમણૂક પત્રમાં દર્ાગવેિ સમયમાં ફરજ પર જોડાવાનું રહેરે્ અને ગુજરાત રાજ્યમાં ગમે ત્યાં કામગીરી બજાવવાની 
રહેરે્.   
 
૨૧. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા 

ઓનિાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા. 

૩૧/૦૭/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) સુિીમાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કરે્. 

ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૩) અનુસરવાના રહેરે્. Confirmation Number મળ્યા 
પછી જ અરજી માન્ય ગણાર્ે. ૨૧.(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં ૨૧.(૨) Apply 
Online Click કરવું. આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now બટન દેિાર્ે. સૌ 

પ્રથમ More details પર Click કરીન ે જાહેરાતની બિી જ લવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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Apply Now બટન Click  કરવું. ૨૧.(૩) ગુજરાત વહીવટી સવેા, વગગ-૧ અને ગજુરાત મુલ્કી સવેા, વગગ-૧ અને ૨ 
પર click કરવાથી જગ્યાની લવગતો મળર્ે. ૨૧.(૪) તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application  
Format દેિાર્ે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં િાિ ફુદરડી 

(*) લનર્ાની હોય તેની લવગતો ફરલજયાત ભરવાની રહેરે્.) “Personal Details”માં જ્યા ંMobile Number અને 
email ID માંગ્યા છે, તેની લવગત િિવી જથેી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માક્રહતગાર કરી ર્કે. ૨૧.(૫) 
Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવું અને 

પોતાની ર્ૈક્ષલણક લવગતો ઉમરેવી. ૨૧(૫)(અ) હવ ેઅહીં Center Detail પર “click” કરવુ,ં ત્યાં Center ની 

પસંદગી આપવી ૨૧.(૬)   તેની નીચ ે“Self declaration”માં  Yes / No પર “click” કરવુ.ં ૨૧.(૭) હવ ેsave 

પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate  થરે્. જ ે 
ઉમેદવારે  સાચવીન ે રાિવાનો  રહેરે્ અન ે હવ ે પછી આ જાહેરાતના સંદભગમા ં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર 
વ્યવહારમાં ત ે દર્ાગવવાનો રહેરે્. ૨૧.(૮) જો આપના અરજીપત્રર્માાં ર્ોઇ સુધારા-વધારા ર્રવાના હોય તો 

Edit Application માાં જઇને ર્રી શર્ાશે,આ સુબવધા અરજી Confirm ર્રતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એર્ વખત 

અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ આ સુબવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. ૨૧.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload 
photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ે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 અન ે signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે ૭.૫ સ.ેમી પહોળાઈ રાિવી) (photo અને 
signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Format માં (10 KB) સાઇઝ થી વિારે 
નહીં તે રીત ેComputer માં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવ ેChoose File ના સ્િીનમાથંી જ ે
ફાઇિમા ં.jpg Format માં તમારો photo store થયેિ છે ત ેફાઇિન ેત્યાંથી Select કરો અને “Open Button” ને 
click કરો હવ ે “Browse Button” ની બાજુમા ં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમા ં તમારો photo 
દેિાર્ે. આ જ રીત ે signature પણ upload કરવાની રહેરે્. ૨૧.(૧૦) હવે પજેના ઉપરના ભાગમાં “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 દેિારે્. ઉમેદવારે “Application 
preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ િેવી. અરજીમાં સુિારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application 
ઉપર click કરીને સુિારો કરી િવેો. અરજી confirm કયાગ પહેિા કોઇપણ પ્રકારનો સુિારો અરજીમાં કરી ર્કાર્ે. 
પરંતુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં કોઇપણ સુિારો થઇ ર્કરે્ નહીં. જો અરજી સુિારવાની જરૂર ન 
જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની 
અરજીનો આયોગમા ંonline સ્વીકાર થઈ જરે્. અહીં “confirmation number” generate થરે્ જ ેહવે પછીની બિી 

જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેરે્. Confirmation number લસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર 

કરી ર્કાર્ે નહીં.  Confirm થયેિી અરજીપત્રકની લપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાિવી.  ૨૧.(૧૧) સામાન્ય કેટેગરીના 

ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભ ે “Print Challan” ઉપર કિીક કરીન ેલપ્રન્ટેડ ચિણની નકિ કાઢવાની રહેરે્. આ 
લપ્રન્ટેડ ચિણની નકિ િઈને નજીકની કોમ્્યટુરની સલુવિા  િરાવતી પોસ્ટ ઓક્રફસમાં  જવાનુ ં રહેરે્.  પોસ્ટ 

ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સબવકસ િાજીસ તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮  (૧૩-૦૦ 

ર્લાર્) સુધીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાક અાંગેનુાં િલણ મેળવવાનુાં રહેશે. આ િલણ તથા Confirm 
થયેલ અરજીપત્રર્ ઉમદેવારે પોતાની પાસે સાિવીને રાખવાના રહેશ ે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા 

માંગાવવામાાં આવ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રર્ બીડાણો સડહત તથા ફી ભરેલા િલણની નર્લ સાથે 

આર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી  મોર્લવાના રહેશે અથવા આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના 
રહેશે. ૨૧.(૧૨) અનામત વગકના ઉમદેવારો તથા શારીડરર્ અશર્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ Confirm 
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થયેલ અરજીપત્રર્ પોતાની પાસે સાિવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, 
ત્યારે જ અરજીપત્રર્ બીડાણો સડહત આર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી  મોર્લવાના રહેશે અથવા 
આયોગની ર્િેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે. ૨૧.(૧૩) દરેર્ જાહેરાત માટે ઉમદેવારે એર્ જ અરજી 

ર્રવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો ર્ોઈ ઉમેદવાર એક્થી વધુ અરજી ર્રેલ હશે, તો છેલ્લી ર્ન્ફમક થયેલ 

અરજી રે્ જનેી સાથે બનયત ફી ભરેલ હશે તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાાં આવશે. 
અગાઉની અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્લી ર્ન્ફમક થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી 

ર્ન્ફમક થયેલ અરજી સાથે બનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમદેવારની બનયત ફી સાથેની ર્ન્ફમક 

થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એર્થી વધુ અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે 

રીફાંડ ર્રવામાાં આવશે નહીં. 
 
૨૨. અરજી ફી :  ૨૨.(૧) લબન અનામત પુરૂર્/મક્રહિા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેના ંબ ેલવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે  

ભરી ર્કે છે: ૨૨.(૧).(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print 
Challan” ઉપર લક્િક કરીને લપ્રન્ટેડ ચિણની નકિ કાઢવાની રહેરે્. આ લપ્રન્ટેડ ચિણની નકિ િઈને નજીકની 
કોમ્્યટુરની સલુવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમા ંજવાનુ ંરહેરે્. પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટિ 

સલવગસ ચાજ ગ તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮  સુિીમાં ભરવાના ંરહેરે્ અન ેફી ભયાગ અંગનેું ચિણ મેળવવાનું રહેરે્. આ 

ચિણ તથા confirm થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસ ેસાચવીન ેરાિવાનાં રહેરે્ અને જ્યારે આયોગ દ્વારા 
મંગાવવામા ં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક લબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરેિા ચિણની નકિ સાથે R.P.A.D. / Speed 
post થી મોકિવાના ંરહેરે્ અથવા આયોગ િાત ેરૂબરૂમા ંઆપી જવાનાં રહેરે્.  
૨૨.(૧).(૨)  ઓનલાઈન ફી :  ઓનિાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર લક્િક કરવું અને લવગતો 

ભરવી અને ત્યા ં“Online Payment of Fee” ઉપર લક્િક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેિ લવકલ્પોમાં Net Banking, Card 
Payment અથવા Other Payment Mode ના લવકલ્પમાંથી યોગ્ય લવકલ્પ પસંદ કરવો અન ે આગળની લવગતો 
ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર િિાયેિું આવર્ ેઅને e-receipt મળર્,ે જનેી 
print કાઢી િવેી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ િામી હર્ ેતો screen પર આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્.ે ૨૨.(૨) 
રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેરે્ અન ેફી 

ભયાગ અંગનેું ચિણ મેળવવાનું રહેરે્. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, 
ગાંિીનગર” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટિ ઓડગરથી ફી જમા કરાવી ર્કરે્. ૨૨.(૩) ઉમેદવારોએ લપ્રલિલમનરી 
પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અિગ અિગ ફી ભરવાની રહેરે્. જ ે પૈકી હાિ પુરતું લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે જ 
પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેરે્. ૨૨.(૪)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તઓેએ 

અરજી ફી ભરવાની રહેરે્ નહીં. ૨૨.(૫)  મૂળ ગુજરાતના અન.ુજાલત, બૌિ િમગ અપનાવેિ અન.ુજાલત, અન.ુજનજાલત 

અને સામાજીક અન ેર્ૈક્ષલણક રીત ેપછાત વગગના અને ર્ારીક્રરક અર્કતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની 
રહેતી નથી. ૨૨.(૬)  અર્ક્ત (Disabled) વ્યલક્તઓ તથા માજી સૈલનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી. 

૨૨.(૭)  ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. ૨૨.(૮) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેિ નહીં 
હોય તેવા ઉમેદવારોન ેકોઈપણ સંજોગોમાં લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય િલેિત કસોટીમાં બેસવા દવેામાં આવર્ે નહીં. 
આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંર્ીંગ દ્વારા જ સ્વીર્ારવામાાં આવશ.ે રોર્ડમાાં, ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ભારતીય 

પોસ્ટલ ઓડકર (રાજ્ય બહાર વસતાાં સામાન્ય રે્ટેગરીનાાં ઉમેદવારો બસવાય ) રે્ પે ઓડકરના સ્વરૂપમાાં આ 

ફી સ્વીર્ારવામાાં આવશ ેનડહ, જનેી ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. ૨૨.(૯) તા.૧ િી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના 

રોજ અથવા ત ેપછી પવૂગ પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમા ંઆવેિી લનવાગલસત   વ્યલક્તઓની બાબતમા ંજો 
આયોગને સંતોર્ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવરે્. ૨૨.(૧૦) 
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આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંગનેી લવનંતી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા 
કે પસંદગી માટે અનામત તરીકે રાિવામાં આવરે્ નક્રહ.  
 
૨૩. િતેવણીઓ :  આયોગ ેજ ેકોઈ ઉમેદવારન,ે ૨૩.(૧) તેન ેઉમેદવારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટિે 

કે આયોગના અધ્દ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ અલિકારી પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ િાગવગ િગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, 
૨૩.(૨) બીજાનું નામ િારણ કરવા માટે, ૨૩.(૩) બીજા પાસ ેપોતાનું નામ િારણ કરાવવા માટે, ૨૩.(૪) બનાવટી 

િોટા દસ્તાવજેો અથવા જનેી સાથે ચેડાં કરવામા ંઆવ્યા હોય તવેા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીલત આચરવા 

માટે, ૨૩.(૫) યથાથગ અથવા િોટા અથવા મહત્વની માક્રહતી છુપાવતા હોય તવેા લનવેદનો કરવા માટે, ૨૩.(૬) 

પરીક્ષા માટે તનેી ઉમેદવારીના સંબંિમાં અન્ય કોઈ અલનયલમત અથવા અયોગ્ય સાિનનો આશ્રય િેવા માટે, ૨૩.(૭) 

પરીક્ષા દરમ્યાન ગેર વ્યાજબી સાિનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાંથી નકિ કરવા, 
પુસ્તક, ગાઈડ, કાપિી કે તવેા કોઈપણ છાપેિા કે હસ્ત લિલિત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા નકિ 

કરવા કે ઉમેદવારન ેનકિ કરાવવાની ગેરરીલતઓ પકૈી કોઈપણ ગેરરીલત આચરવા માટે, ૨૩.(૮) િિાણોમા ંઅશ્લીિ 

ભાર્ા અથવા બીભત્સ બાબત સક્રહતની અપ્રસ્તુત બાબત િિવા માટે, ૨૩.(૯) પરીક્ષા િંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેર-

વતગણૂક કરવા માટે, ૨૩.(૧૦) પરીક્ષાના સંચાિન માટે આયોગે રોકેિા સ્ટાફને સીિી કે આડકતરી રીત ેહેરાન કરવા 

અથવા ર્ારીક્રરક રીત ે ઈજા કરવા માટે,  ૨૩.(૧૧) પૂવગવતી િંડોમા ં લનક્રદગિ કરેિા  તમામ અથવા કોઈપણ કૃત્ય 

કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા યથા પ્રસંગ મદદગારી કરવા માટે, ૨૩.(૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેન ેપરવાનગી 

આપતા તનેા પ્રવેર્પત્રમાં આપવામા ંઆવેિ કોઈપણ સૂચનાનો ભંગ કરવા માટે, દોલર્ત ઠયાગ હોય તો અથવા દોલર્ત 

હોવાનુ ંજાહેર કયુું હોય તો, તે ફોજદારી કાયગવાહીન ેપાત્ર થવા ઉપરાંત –(ક) આયોગ, ત ેજ ેપરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય ત ે
પરીક્ષામાંથી તને ેગેર િાયક ઠરાવી ર્કરે્, અથવા (િ) (૧) આયોગ, સીિી પસંદગી માટે િેવાની કોઈપણ પરીક્ષામા ં

બેસવામાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મુિાકાતમાંથી, અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાથંી 

કાયમી રીતે અથવા  લનક્રદગિ મુદ્ત માટે બાકાત કરી ર્કરે્. પરંતુ તે અથ ેપોત ેરજુઆત કરવા ઈચ્છે, તો ઉમેદવારને, 
િેલિતમા ંએવી રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવ ેત ેલસવાય િંડ (ક) અથવા િંડ (િ) હેઠળની કોઈપણ લર્ક્ષા 

કરી ર્કાર્ ે નક્રહ. (ગ) જો તે અગાઉ સરકારી નોકરીમાં હોય તો, સંબંલિત લનયમો હેઠળ લર્સ્તભગંના પગિા િઈ 

ર્કાર્ે.  
 
૨૪. અગત્યની સૂિના : 
૨૪.(૧) ઉમેદવારન ેપોતાની સાથ ેકોઈ સેલ્યુિર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈિ સંદેર્ા વ્યવહારના સાિનો 

પરીક્ષા િંડમાં સાથે િઈ જવાની છૂટ નથી, જનેા ભંગ બદિ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં લનક્રદગિ લર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે. 

૨૪.(૨) ઉમેદવાર લપ્રલિલમનરી પરીક્ષામાં કેલ્ક્યુિેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કરે્ નક્રહ. ૨૪.(૩) અંિ ઉમેદવારને જ ે
િક્રહયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યલક્તની રૈ્ક્ષલણક િાયકાત એસ.એસ.સી.ઈ.ની પરીક્ષા પાસ કરેિ ન હોવી જોઈએ. 
૨૪.(૪)  અંિ ઉમેદવારે જ ે િક્રહયો રાિવાનો હોય તેની સંપૂણગ લવગત-(૧) નામ (૨) સરનામંુ (૩) ર્ૈક્ષલણક 
િાયકાતની ઝેરોક્ષ નકિ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકિી આપવાની રહેરે્ અને તેની મંજૂરી મળ્યાની તેઓન ે જાણ 
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કરવામાં આવર્ે. ઉમદેવારોને ખાસ જણાવવાનુાં રે્, અરજીપત્રર્ તથા પ્રમાણપત્રોની િર્ાસણી દરમ્યાન ર્ોઈ 

ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી બનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ લાયર્ાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ 

પડશે તો તેમની ઉમેદવારી ર્ોઈ પણ તબકે્ક રદ ર્રવામાાં આવશે. 
 

             ૨૫. ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીિેની જોગવાઇ લાગુ પડશે. : 
   ૨૫.(૧)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેરે્ નહી. 

૨૫.(૨) અરજી ફી વગરની અલગ્રમ નકિ લવચારણામાં િેવામા ંઆવર્ે નહી. ૨૫.(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો 
લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તનેે લબનઅનામતના િોરણો િાગુ પડર્ે. ૨૫.(૪)  જાહેરાતમાં મક્રહિા 
ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મક્રહિા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે. ૨૫.(૫)  જાહેરાતમાાં જ ેત ે
રે્ટેગરીમાાં રુ્લ જગ્યાઓ પૈર્ી મડહલા ઉમેદવારો માટે અમરુ્ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મડહલા ઉમદેવારોની 
અનામત જગ્યાઓ બસવાયની બાર્ી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં 
નથી,  આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ મડહલા ઉમદેવારોની પસાંદગી માટે બવિારણા થઇ શરે્ છે, પુરુર્ તેમજ 
મડહલા ઉમદેવારો અરજી ર્રી શરે્ છે. (દા.ત. રુ્લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈર્ી ૦૩ જગ્યા મડહલા ઉમેદવાર માટે 
અનામત છે પરાં તુ બાર્ી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મડહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શરે્ છે.) ૨૫.(૬) અરજી 
કયાગ બાદ પરત િેંચી ર્કાર્ ેનક્રહ.   

 
૨૬. મખુ્ય લેબખત પરીક્ષા માટેના અરજીપત્રર્ સાથે નીિે દશાકવેલ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાબણત નર્લ અવશ્ય રજૂ 
ર્રવાની રહેશે. :  
૨૬.(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનું પ્રમાણપત્ર કે જમેાં જન્મ તારીિ દર્ાગવેિ હોય. (શાળા 

છોડવાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી) ૨૬.(૨) પદવી પ્રમાણપત્ર,  એકથી વિુ પદવી હોય તો દરેક પદવીનુ ંપ્રમાણપત્ર. 

૨૬.(૩) પદવીનુ ંગુણ પત્રક કે પત્રકો [માકગર્ીટ્સ] ૨૬ (૪). અનામત જાલત માટે સક્ષમ અલિકારી દ્વારા અપાયેિ 
જાલત પ્રમાણપત્ર અને ર્ાળા છોડ્યા નું પ્રમાણપત્ર ૨૬.(૫) સા.અને શૈ.પ.વગકના ઉમેદવારો માટે સામાબજર્ ન્યાય 

અને અબધર્ાડરતા બવભાગના તા.૬-૨-૯૬ ના ઠરાવથી બનયત થયેલ પડરબશષ્ટ-ર્ મુજબનુાં ‘ઉન્નત વગકમાાં 

સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવુાં તા.૧-૦૪-૨૦૧૬ ના રોજથી જાહેરાતની છેલ્લી તારીખ સુધીના સમયગાળામાાં 

મેળવેલ પ્રમાણપત્ર. ૨૬.(૬) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોન ેસામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 

પક્રરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી લનયત થયેિ સુલપ્રન્ટેડન્ટ/ લસલવિ સજગન ે આપેિ તબીબી 
પ્રમાણપત્ર ૨૬.(૭) સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ ના 
પક્રરપત્ર િમાકં: એફઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી લનયત કરવામા ં આવેિ નમુનામા ં સક્ષમ અલિકારી દ્વારા 

આપવામા ં આવેિ  “ના-વાંિા પ્રમાણપત્ર.” ૨૬.(૮) નામમા ં ફેરફાર કરાવેિ હોય તો ગેજટેની / િગ્ન નોંિણી 

પ્રમાણપત્ર ની નકિ. ૨૬.(૯) લવિવા ઉમેદવારના ક્રકસ્સામાં પુન:િગ્ન કરેિ નથી તે અગંેની એફીડેવીટ. 
 
૨૭. નીિ ે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જ ે સાંપૂણક 
નથી) 
૨૭.(૧) આયોગના ઓનિાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરેિ ન હોય. ૨૭.(૨) અરજીમાં દર્ાગવેિ લવગતો અિૂરી કે 
અસંગત હોય. ૨૭.(૩) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપિોડ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇિથી 
મોકિાવેિ હોય. ૨૭.(૫) અરજીમાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપિોડ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૬) અરજી સાથ ે

પૂરેપૂરી ફી ભરેિ ન હોય. ૨૭.(૭) અનુસૂલચત જાલત, અનુસૂલચત જનજાલત, સા.ર્.ૈપ.વગગ તથા ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા 
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િરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અલિકારી દ્વારા અપાયેિ પ્રમાણપત્રની નકિ રજુ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૮) 
માજી સૈલનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજ ગ બુકની નકિ રજુ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૯) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષલણક િાયકાતના સંદભગમા ં
માકગર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકિ રજુ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૧૦) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની 
નકિ રજુ કરેિ ન હોય. ૨૭.(૧૧) ઓનિાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત િમાંક:૨૧ નીચે સુચવેિ  (ઉમદેવારોન ે
સબંલિત) પ્રમાણપત્રો અન ેજનેા આિારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તવેા િાગ ુપડતા આિાર પુરાવાની પ્રમાલણત 
કરેિ નકિો આયોગને મોકિવામા આવેિ અરજીપત્રક સાથે જોડેિ નહીં હોય તવેા ઉમેદવારોની અરજી અિુરી ગણીન ે
રદ ગણવામા આવર્ે. 
 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગક ,માજી સૈબનર્, શારીડરર્ અશક્તતા ,મડહલા રે્ બવધવા પૈર્ીના 
બવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધ ુબવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા ડર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતા બવર્લ્પો પૈર્ી જમેાાં વધુ લાભ 
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    
નોંધ : ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગગ-૧ અને ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વગગ-૧ અને ૨ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા નનયમો, 

પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી 

કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની નવગતો, પરરનિષ્ટ-’ક’/પરરનિષ્ઠ-‘૪’ નો નમૂનો, િારીરરક રીતે અિક્ત 

ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમુનો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો 

અને જાહેરાતની અન્ય વધુ નવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસ બોડગ  અને આયોગની વેબસાઇટ 

www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોઇ લેવાની રહેિે. આ જાહેરાત સાંબાંધમાાં વધુ મારહતી આયોગની કચેરીમાાં, કચેરી 

સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી િકિે.                   

           તા. ૧૬.૦૭.૨૦૧૮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


E;\GAURAV(EX-BRANCH)\ADVT 40                                 - 16 - 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                                                                                      Advt.No.40/2018-19 

On line Applications are invited from 16-07-2018 (13-00 hours) to 31-07-2018 (13-00 hours) for the 
following posts of Gujarat Administrative Service Class-I & Gujarat Civil Service Class- I & II,Gujarat 
Municipal Chief Officer Service, Class-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.
& 
E.
B.
C. 

S.C. 
S. 
T. 

Gen. 

S.
& 
E.
B.
C. 

S.C. 
S. 
T. 

Phy. 
Dis. 

Ex-
Ser. 

Class-I 
Gujarat Administrative 

Service, Junior scale 

Deputy Collector / 

Deputy District 

Development Officer 

50 25 13 02 10 08 04 - 03 03 - 

Deputy Suprintendent of 

police   

03 03 - - - 01 - - - - - 

Asst. Commissioner of 

state tax.  

15 07 04 01 03 03 01 - 01 02 - 

Deputy Diractor, 

Developing Castes  

01 01 - - - - - - - - - 

Deputy Diractor, 
Scheduled Castes 

01 - 01 - - - 01 - - - - 

Asst. Commissioner 

Tribal Development 

05 03 02 - - 01 - - - - - 

Total 75 39 20 03 13 13 06 - 04 05 - 

Class-II 
Section Officer 

(Sachivalay) 
10 07 01 01 01 01 - 01 - 01 01 

Section Officer 

(G.P.S.C.) 
01 01 - - - - - - - - - 

Mamlatdar 34 16 07 05 06 05 02 02 02 01 - 

State tax Officer 40 22 10 02 06 07 03 01 02 01 - 

Taluka Development 

Officer   
32 16 08 02 06 05 03 01 02 03 - 
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Govt. Labour Officer   28 16 07 01 04 05 02 - 01 - - 

Tribal Development 

Officer 
17 09 05 01 02 03 01 - - - - 

District Inspector Land 

Record   
13 07 03 01 02 02 01 - 01 - - 

Assistant Director, Food 

& Civil Supply 
10 05 03 - 02 01 01 - - - - 

Social Welfare Officer 

(Dev.Cast) 
01 01 - - - - - - - - - 

Suprintendent  

Prohibition & Excise   02 01 01 - - - - - - - - 

Municipal Chief Officer  31 18 05 02 06 05 01 - 02 01 - 

Total 219 119 50 15 35 34 14 05 10 07 01 
 

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 :  Pay Matrix Level No: 10- Rs.56,100-1,77,500 and other allowances 
(According to 7th Pay Commission) 
For Class-II : Pay Matrix Level No: 8- Rs.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 31-07-2018 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 
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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) 

                                       Secretary    
                                                                   Gujarat Public Service Commission 

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

