
                      આર-૨ શાખા 

રાજ્ય સરકાર હસ્તકની મેડીકલ કોલેજ અને તેને સલંગ્ન તબીબી સસં્થાઓમા ંવિવિધ વિષયોના ટ્યટુ્ર 

, સામાન્ય રાજ્ય સેિા િર્ગ-૨ ની કુલ-૦૬ જાહરેાતો પર ઉમેદિારો પસદં કરિા માટે્ જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૧૪ / 

૨૦૧૮-૧૯ થી જાહરેાત ક્રમાકં ૧૧૯ / ૨૦૧૮-૧૯ માટે્ Online અરજીઓ તા:૦૨-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધુી મરં્ાિિામા ંઆિે છે. 

આ જાહરેાતની અન્ય વિર્તો આયોર્ના નોટ્ીસ બોડગ અથિા આયોર્ની િેબ સાઇટ્ 

www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોિા વિનતંી છે. જાહરેાતની સપંરૂ્ગ વિર્તો આયોર્ની િેબસાઇટ્ પર 

િચંારે્ લઇને જ ઉમેદિારે Online અરજી કરિાની રહશેે. 

 

નોંધ (અ) : પ્રસ્તતુ જાહરેાતોની પ્રાથવમક કસોટ્ી ,પ્રાથવમક કસોટ્ીના પરરર્ામનુ ંઅને રૂબરૂ મલુાકાતની 

સભંવિત તારીખો નીચે મજુબ રહશેે.   

 

જાહરેાત ક્રમાકં જગ્યાનુ ંનામ 

પ્રાથવમક 

કસોટ્ીની સચૂચત 

તારીખ 

પ્રાથવમક 

કસોટ્ીના 

પરરર્ામનો 

સભંવિત માસ 

રૂબરૂ મલુાકાતનો 

સભંવિત માસ 

૧૧૪/૨૦૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨  
(ખાસ ભરતી) 

૦૫/૦૫/૨૦૧૯ જુલાઇ-૧૯ ઓક્ટ્ોબર-૧૯ 

૧૧૫/૨૦૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨  
(સામાન્ય ભરતી)  

૨૬/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ઓર્સ્ટ્-૧૯ ડીસેમ્બર-૧૯  

૧૧૬/૨૦૧૮-૧૯ એનેટ્ોમી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨  
(ખાસ ભરતી) 

૩૧/૦૩/૨૦૧૯ જુલાઇ-૧૯ ઓક્ટ્ોબર-૧૯ 

૧૧૭/૨૦૧૮-૧૯ બાયોકેમેસ્રી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨   ૧૨/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ઓર્સ્ટ્-૧૯ નિેમ્બર-૧૯ 

૧૧૮/૨૦૧૮-૧૯ ફીજીયોલોજી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨   ૧૯/૦૫/૨૦૧૯ 

 

ઓર્સ્ટ્-૧૯ નિેમ્બર-૧૯ 

૧૧૯/૨૦૧૮-૧૯ ફામાગકોલોજી ટ્યટુ્ર િર્ગ-૨   ૦૨/૦૬/૨૦૧૯ 

    

ઓર્સ્ટ્-૧૯ ડીસેમ્બર-૧૯  

 

 

ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ 

ગાાંધીનગર 

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


 

 
જા

હરે
ાત

 ક્ર
મા

કં  

વિવિધ વિષયોના  

ટ્યટુ્ર  

 કુલ
 જ

ગ્ય
ાઓ

 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ  કક્ષાિારજગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ 
માટે્ અનામત જગ્યાઓ 

શારરરીક 
અશક્તતા 
ધરાિતા 
ઉમેદિારો 
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અનામત  

સા
મા
ન્ય 

અન.ુ
જાવત 

અન.ુ
જન
જાવત 

સા.શૈ
.પ. 
િર્ગ 

સા
મા
ન્ય 

અન.ુજાવત અન.ુજ
નજાવત 

સા.શૈ.પ
. િર્ગ 

૧૧૪/૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-
૨  (ખાસ ભરતી) 

૧૫ ૦૦ 00 0૭ ૦૮ 0
0 

00 0૨ ૦૨ 

૦૧ 

 ૧૧૫/૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-
૨  (સામાન્ય ભરતી)  

૦૭ ૦૭ 00 00 00 ૦
૨ 

00 00 00 

૧૧૬/૧૮-૧૯ એનેટ્ોમી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨  
(ખાસ ભરતી) 

૦૨ ૦૦ 00 ૦૧ ૦૧ 0
0 

00 00 00 ૦૧ 

૧૧૭/૧૮-૯ બાયોકેમેસ્ટ્રી ટ્યટુ્ર 
વર્ગ-૨   

૦૮ ૦૪ 00 0૨ ૦૨ ૦
૧ 

00 00 00 ૦૦ 

૧૧૮/૧૮-૧૯ ફીજીયોલોજી ટ્યટુ્ર 
વર્ગ-૨   

૦૬ ૦૫ 00 00 ૦૧ ૦
૧ 

00 00 00 ૦૧ 

૧૧૯/૧૮-૧૯ ફામાગકોલોજી ટ્યટુ્ર 
વર્ગ-૨   

૦૪ ૦૧ 00 0૧ ૦૨ 0
0 

00 00 00 ૦૧ 

 
નોંધ (બ) : 
(૧)  ઉપર દર્ાગવેલ અલર્ અલર્ વવષયની કુલ ૦૬ જાહરેાતોની જગ્યાઓ પૈકી તેની સામે દર્ાગવેલ જગ્યાઓ 
ર્ારીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે્ અનામત છે.આ જગ્યાઓ પૈકી નીચે દર્ાગવેલ જે ત ેજગ્યાઓની સામે 
દર્ાગવ્યા મજુબની ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે. 
 

ક્ર્મ જાહરેાત ક્રમાકં  જગ્યાનુ ંનામ વિકલારં્તા  
૧   ૧૧૪ /૨૦૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨  (ખાસ ભરતી)   OL 

૨  ૧૧૫/૨૦૧૮-૧૯ પેથોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨ (સામાન્ય ભરતી)    OL 

૩  ૧૧૬/૨૦૧૮-૧૯ એનેટ્ોમી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨ (ખાસ ભરતી)    BLA,OL,OA,OAL 

૪  ૧૧૭ /૨૦૧૮-૧૯ બાયોકેમેસ્ટ્રી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨   OA,OL,L 

૫  ૧૧૮ /૨૦૧૮-૧૯ રફજીયોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨   OL 

૬   ૧૧૯/૨૦૧૮-૧૯ ફામાગકોલોજી ટ્યટુ્ર વર્ગ-૨   BLA,OL,OA,OAL 

 



 
આ વસિાયની અન્ય પ્રકારની અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો સબંવંધત જાહરેાત માટે્ અરજી કરિાને પાત્ર 

નથી. 
 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબન અનામત જગ્યા માટે્ અરજી કરી ર્કરે્ અને તેઓને  બબનઅનામત 

ઉમેદવારો  માટે્નાાં ધોરણો લાગ ુપડરે્. 

(૩) મરહલાઓ માટે્ની (જો અનામત જગ્યા હોય તો) અનામત જગ્યા માટે્ જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન 

થાય તો ત ેજગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કારે્.  

(૪) ઉમેદવારોએ  જાહરેાત  ક્રમાાંક  અને  જગ્યાનુાં નામ  સ્ટ્પષ્ટ્ રીતે  વાાંચીન ેઓનલાઇન  અરજી કરવી, 

ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ  વવર્તો અરજીપત્રકમાાં  ભયાગ  બાદ, ત ેવવર્તોની  ખાતરી કરીને ત્યાર 

પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહરેે્. 

(૫) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવર્તો કે તેમાાં ઉમેદવારે  આપેલ મારહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો  

કરવાની  રજુઆત  /વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં  આવર્ે  નહીં. 

(૬) એક  કરતા  વધારે  સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના રકસ્ટ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાાં 

આવરે્. બબન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે્ છેલ્લ ેકન્ફમગ થયેલ ફી  સાથેનુાં અરજીપત્રક માન્ય રાખવામાાં 

આવર્ે.  

(૭)  ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્ટ્સામાાં રજુ કરવાના થતાાં પ્રમાણપત્રો ( સામાન્ય 

સચૂનાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં ) તૈયાર રાખવાના રહરેે્.   

(૮) ઓનલાઈન જાહરેાત માટે્ના ભરેલા અરજીપત્રક બબડાણ  સરહત  આયોર્ની  કચેરીમાાં હાલ  પરૂતા  

મોકલવા નહીં, આયોર્ દ્વારા જ્યારે  માંર્ાવવામાાં આવે  ત્યારે જ મોકલી આપવા. 
 

 

૧. શૈક્ષચર્ક લાયકાત: 
  

Possess academic qualifications in the relevant subject as shown in the Annexure 

below, obtained from any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such 

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

Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized under the 

Medical Council Act, 1956. 

 

 

 



 

ANNEXURE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
૨. ગજુરાત મલુ્કી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭માાં દર્ાગવેલ કોમ્પ્યટુ્ર 
એ્લીકેર્નનુાં પાયાનુાં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈર્.ે 
૩. ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બાંનેનુાં પરુત ુજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.  
૪. પર્ાર: રૂI ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦(સાતમા પર્ારપાંચના પે મેરરક્ષનુાં લેવલ-૯) 
૫. ઉંમર:૩૭ વષગથી વધ ુ ઉમરનો હોવો જોઇર્ે નહીં. ઉંમર અરજી સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
ર્ણવામાાં આવર્ે. 

ઉપલી  વયમયાગદામાાં  નીચ ે મજુબની  છૂટ્છાટ્ મળવાપાત્ર છે:- 

૧ ચબન અનામત/અનામત િર્ગના મરહલા ઉમેદિાર પાચં િષગ (િધમુા ંિધ ુ૪૫ િષગ સધુી )  

૨ શારરરીક વિક્લારં્તા ધરાિતા ઉમેદિારો દસ િષગ (િધમુાં િધ ુ૪૫ િષગ સધુી ) 

૩ માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત 
(અનામત જગ્યા દશાગિેલ હોય તો) 

લશ્કરમા ં બજાિેલ સેિા ઉપરાતં બીજા ત્રર્ 
િષગ િધમુા ં િધ ુ ૪૦ િષગ સધુીની છુટ્છાટ્ 
મળશે. 

૪  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુકી સેિા અને 
િર્ીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની 
જોર્િાએ મજુબ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાયમી 
ધોરરે્ અથિા હંર્ામી ધોરરે્ સળંર્ છ માસથી કામર્ીરી 
બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહરેાતમાંની 
જગ્યામા ંદશાગિેલ િય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા 
કમગચારીઓ    

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુિ 
મારેં્લ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપડશે 
નરહ . 
(૨) જાહરેાતમાં અનભુિને લાયકાત તરીકે 
મારેં્લ ન હોય પરંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી 
વિષયક, પશ ુચચરકત્સાની પદિી કે રડપ્લોમા ની 
જગ્યા પર વનમણકૂ પામેલ કમગચારીને 
જાહરેાતમાનંી આિી લાયકાત િાળી જગ્યા 
(Any Such Post) માટે્ ઉપલી િય મયાગદા 
લાગ ુપડશે નહીં.  
(૩) જાહરેાતમા ંદશાગિેલ જગ્યા માટે્ અનભુિ 
એક લાયકાત તરીકે માંરે્લ ન  હોય ત્યારે જે 
સિંર્ગમાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમા ંફરજ 
બજાિતા કમગચારીને,  તેઓએ બજાિેલ 

Advt. No. Sr. No Name of the Post  Academic Qualification 

 

(1) (2) (3) 

114/2018-19   & 

115/2018-19 

1 TUTOR PATHOLOGY M.B.B.S 

 116 /2018-19 2 TUTOR ANATOMY M.B.B.S 

 117 /2018-19 3 TUTOR BIOCHEMISTRY M.B.B.S 

 118 /2018-19 4 TUTOR PHYSIOLOGY M.B.B.S 

 119/2018-19 5 TUTOR PHARMACOLOGY M.B.B.S 



સેિાના સમય અથિા તો િધમુા ં િધ ુ પાચં 
િષગની છુટ્છાટ્ તે બે પૈકી જે ઓછંુ હોય તે 
મળશે. 

 

નોંધ (ક) : 
(અ) The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered 
in State Medical Council under the Indian Medical Council Act, 1956 at the time of 

making application for direct selection, if he is not so registered. 

(બ ) જો ઉમેદવાર વવદેર્ની યવુનવસીટ્ીની પદવી મેળવેલ હરે્ તો તેવી પદવીની ભારતમાાં માન્યતા 

/ સમકક્ષતા ર્ણવા અંર્ ેજરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહરેે્. 

(ક)   આ જાહરેાતો અન્ વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરેક તબ્ે ઉમેદવારે હાજર રહુેં ુાં પડરે્, અન્યથા તઓેની 

ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવર્ે.                                                                                                                                                                                                   
(ડ)  અરજી ફી: સામાન્ય કેટે્ર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટ્ટ્લ સવવિસ ચાર્જ. મળૂ 

ગજુરાતના અનામત કક્ષા, માજી સૈવનક તેમજ ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ ફી ભરવાની 

નથી. ગજુરાત રાજય વસવાયના અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહરેે્. 
 

 
 

(એચ. કે. ઠાકર) 
સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 
ર્ાાંધીનર્ર 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

              R-2 Branch 

Online applications are invited for the different subjects total 06 

advertisements of Tutor General State Service Class-II, In Government Medical 

Colleges and attached Medical institutes of Gujarat State. Advt. No.114/2018-19 to 

119/2018-19 between date-02/01/2019, 13.00 to date-17/01/2019, 13.00  

 Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of 

Commission www.gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General 

Instructions, application form and age relaxation.  

Note (A) : Tentative date/month of Preliminary test, Result of Preliminary test and 

interview is shown below ; 

Advt.no Name of the Post Tentative Date 

of Preliminary 

Test  

Tentative date of 

Preliminary Test 

result declared 

Tentative 

date of 

interview 

114/2018-19 
Pathology Tutor 

Class-II (Special Drive) 

 

05/05/2019 July-2019 Oct-2019 

115/2018-19 
Pathology Tutor 

Class-II (General Drive) 

 

26/05/2019 Aug-2019 Dec-2019 

116/2018-19 
Anatomy Tutor 

Class-II (Special Drive) 

 

31/03/2019 July-2019 Oct-2019 

117/2018-19 
Biochemistry Tutor 

Class-II  

 

12/05/2019 Aug-2019 Nov-2019 

118/2018-19 
Physiology Tutor 

Class-II  

 

19/05/2019 Aug-2019 Nov-2019 

119/2018-19 
Pharmacology Tutor 

Class-II 02/06//2019 Aug-2019 Dec-2019 

 

 

 

 

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


 

Advt. 

No. 

Subject of the 

post of Tutor 

Total 

Vaca

ncy 

Category wise vacancy Out of total Post reserved 

for  Women 

Reserved 

for PH 
General S.C. S.T S.E 

.B.C. 

General S.C. S.T. S.E 

B.C 

114 /18-

19 
Pathology Tutor 

Class-II (Special 

Drive) 

15 00 00 07 08 00 00 02 02 
 

01 

  

115/18-

19 

Pathology Tutor 

Class-II (General 

Drive) 

07 07 00 00 00 02 00 00 00 

  

116/18-

19 

Anatomy Tutor 

Class-II (Special 

Drive) 

02 00 00 01 01 00 00 00 00 
01 

  

117/18-

19 

Biochemistry 

Tutor 

Class-II  

08 04 00 02 02 01 00 00 00 
00 

  

118/18-

19 

Physiology Tutor 

Class-II  06 05 00 00 01 01 00 00 00 
01 

  

119/18-

19 

Pharmacology 

Tutor 

Class-II 

04 01 00 01 02 00 00 00 00 
01 

 

Note (B)  

 

(1) Out of above mentioned 06 different are mentioned separately advertisements, posts 

reserved for Physically, Disabled Candidate. Candidate having disability as mentioned 

in the below table can apply for the above mentioned posts.   

 

Advt. No. Sr.no Name of the Post Disability 

114/208-19 1 Pathology Tutor Class-II (Special Drive) OL 

115/2018-19 2 Pathology Tutor Class-II (General Drive) OL 

116/2018-19 3 Anatomy Tutor Class-II (Special Drive) BLA,OL,OA,OAL 

117/2018-19 4 Biochemistry Tutor Class-II  OA,OL,L 

118/2018-19 5 Physiology Tutor Class-II  OL 

119/2018-19 6 Pharmacology Tutor Class-II BLA,OL,OA,OAL 

  
       The Candidate possessing other than the prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply 

 

 (2)   The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for 

unreserved Category and the criteria will be applicable as per unreserved category.  

 



 

 

(3)  In case of non-availability of Women candidate in the respective category (If 

woman reserved posts are available), the reserved post will be allotted to male candidates 

belonging to the same category. 

(4)  Candidates shall carefully read advertisement no. and name of post before applying 

online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the 

application form. 

(5)  Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online 

application, or information filled in by the candidate shall not be accepted. 

(6)  In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered by the commission. For candidates belonging to  

unreserved category, the last confirmed application with fees will be considered by the 

commission. 

(7) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview 

(in the order mentioned in general instructions). 

(8) Candidates are requested that do not send physical copy of the application (Online 

applied) to the commission if not so requested.  

1. Education Qualification:- 

 

Possess academic qualifications in the relevant subject as shown in the Annexure 

below, obtained from any of the Universities established or incorporated by or under 

the Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such 

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

Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized under the 

Medical Council Act, 1956. 

 

ANNEXURE 

 

Advt. no Sr. 

No 

Name of the Post  Academic Qualification 

 

(1) (2) (3) 

   114/2018-19  & 

   115/2018-19 

1 TUTOR PATHOLOGY M.B.B.S 

   116/2018-19 2 TUTOR ANATOMY M.B.B.S 

   117/2018-19 3 TUTOR BIOCHEMISTRY M.B.B.S 

   118/2018-19 4 TUTOR PHYSIOLOGY M.B.B.S 

   119/2018-19 5 TUTOR PHARMACOLOGY M.B.B.S 



 

2. The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment(General) Rules, 1967; and 

3. Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both 

4. Pay Scale:-Rs.53100-167800) (7th PAY COMMISSION LEVAL-9) 

5. Age: Not more than 37 years. Age will be considered as on last date of   application.  

 

Upper Age limit shall be relaxed as under: 

 

1 Women Candidate belonging to unreserved 

/reserved category  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 Physically Disabled  10 Years (Maximum Up to 45 Years) 

3 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.S.C.O. Length of Military Service plus 

three years,  

(Maximum Up to 40 years.) 

4 As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) 

Rules 1967 and amendment from time to 

time, 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. 

(1)If experience is prescribed as one 

of the qualifications, the upper age 

limit shall not apply.  

(2) If experience is not prescribe as 

one of the qualifications and 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. 

(3) If experience is not prescribed as 

one of the qualifications in the 

advertisement, Govt. servant 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, 

which is less. 

 

NOTE (C):  

1 The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered in 

State Medical Council under the Indian Medical Council Act, 1956 at the time of making 

application for direct selection, if he is not so registered. 

 



 

2. Candidate shall remain Present at every stage of this recruitment Process, otherwise 

his/ her Candidature shall be rejected by the commission. 

3. The candidates having qualification from foreign University Should produce 

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

be the responsibility of the candidate to produce necessary documents in time. 

Commission will not consider any representation about this.   

4. Application Fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- +postal service 

charge as application fee. While candidates of Ex-Serviceman category, Reserved 

Category of Gujarat State & candidates who is physically disable have not to pay 

application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to apply in 

unreserved category and have to pay prescribed application fee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (H. K.THAKAR) 
             Joint Secretary 

            Gujarat Public Service Commission 

               Gandhinagar 

 



 

 જાહરેાતની સામાન્ય જોર્િાઈઓ   
 
 ૧  નાર્રરકત્િ:-  

ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાર્રરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) વતબેટ્નો વનવાગવસત  જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ્ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં 
આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા 
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ્ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્ટ્તાન, પવૂગ પારકસ્ટ્તાન(બાાંગ્લાદેર્), 
બમાગ (મ્પયાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા જેવા પવૂગ આરિકાના દેર્ો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટ્ાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, 
ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયટે્નામથી સ્ટ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંત ુપેટ્ાક્રમાાંક (ખ), (ર્), (ઘ), અન ે
(ચ) માાં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્ટ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોું ુાં જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્ટ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોર્ વવચારણામાાં 
લેરે્. અને જો વનમણકૂ માટે્ તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવરે્ તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્ટ્સામાાં પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપવાની ર્રતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપરે્. 
 
 ૨  ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે્ અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે્ અલર્ અલર્ અરજી કરવાની 
રહરે્ે અને પ્રત્યેક અરજી સાથ ેફી ભરવાની રહરે્ે. 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે્ અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહરે્ે નહી. 
(૩) બબન અનામત વર્ગના ઉમદેવારોની અરજી ફી વર્રની અબગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લવેામાાં આવર્ે નહી.  
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે્ જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દર્ાગવલે ન હોય ત્યાાં આવા ઉમદેવારો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે્ અરજી કરી ર્કરે્ અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડરે્. 
(૫)  જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમદેવારો માટે્ જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટે્ર્રીમાાં મરહલા ઉમદેવારો અરજી 
કરી ર્કે છે. 

 (૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટે્ર્રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે્ અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 
મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે્ અનામત છે તમે 
ર્ણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસાંદર્ી માટે્ વવચારણા થઇ ર્કે છે, પરુુષ તેમજ 
મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે્ અનામત છે 
પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમદેવાર પણ પસાંદર્ી પામી ર્કે છે.) 

(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે્ જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટે્ર્રીમાાં પરુુષ ઉમેદવાર અરજી 
કરી  ર્કે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી માટે્ પરુુષ ઉમેદવારોની 
વવચારણા થઇ ર્કે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે્ જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા 
ઉમેદવારો પરેુપરુા પસાંદર્ી પામે/જેટ્લી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં લેવાના થરે્ અને  

 



કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલાઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટ્લા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને 
ધ્યાનમાાં  લેવામાાં આવર્ે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે્ અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ 
થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસાંદર્ી પામી  ર્કે છે.) 

(૮) ઓનલાઈન જાહરેાત માટે્ના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉમદેવાર ઉપક્સ્ટ્થત રહ્યા હોય તે જ 
અરજીપત્રક)  બબડાણ  સરહત  આયોર્ની  કચેરીમાાં હાલ  પરૂતા  મોકલવા નહીં, આયોર્ દ્વારા જ્યારે  માંર્ાવવામાાં 
આવે  ત્યારે જ મોકલી આપવા. 

 ૩    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોર્ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે્ એસ. એસ. સી. ઇ. બોડગ દ્વારા અપાયલે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ ખોટ્ી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ 
આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહરેે્. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત અવધકારીએ 
સ્ટ્પષ્ટ્પણે જણાવલે હોું ુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની 
સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે 
તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે 
રજુ કરેલ વય અને અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્ટ્વીકાર કે અસ્ટ્વીકારનો વનણગય 
આયોર્ દ્વારા લેવામાાં આવર્ે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ ર્કરે્ નહી. 

 ૪    િયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવર્ે. 
(૨) સરકારના પ્રવતગમાન વનયમો અનસુાર બબન અનામત મરહલા ઉમેદવારને ૦૫ વષગ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગ 
સધુી) ઉપલી વયમયાગદામાાં છુટ્છાટ્ મળવાપાત્ર થરે્. 
(૩) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવલે છે, તેમાાં ગજુરાત સરકારના કમગચારરઓ કે જેઓ ગજુરાત 
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા હાંર્ામી ધોરણે સળાંર્ છ માસ સધુી કામર્ીરી બજાવતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દર્ાગવેલ વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ 
જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંર્લે હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડરે્ નહીં. 
 
 ૫  ર્ૈક્ષબણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દર્ાગવલે ર્કૈ્ષબણક લાયકાત અરજી સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટ્ી/સાંસ્ટ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટ્ી/સાંસ્ટ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટ્ટ્ર)અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્ટ્વયાં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહરેે્. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણવામાાં 
આવરે્ નહી. 
(૪) ર્ૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તવેો ઉમેદવાર નો હ્ દાવો સ્ટ્વીકારવામાાં આવર્ે નહી. 
(૫) જાહરેાતમાાં દર્ાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવે છે તેવો તમેનો હ્ દાવો હોય તો આવા  
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્ટ્થાવપત કરતા આદેર્ો/અવધકૃતતાની વવર્તો આપવાની રહરેે્. 
 
 



 
 ૬  અનભુિ:- 
(૧)   માાંર્ેલ અનભુવ, અરજી સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામાાં આવર્ે.  
(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્વાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મળેવવામાાં આવે ત ે
તારીખથી,    
 
(બ) અરજી સ્ટ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુવ ર્ણવામાાં આવરે્. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દર્ાગવેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુવનો સમયર્ાળો (રદવસ, માસ, વષગ), 
મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની વવર્તો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની વવર્તો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરવાનુાં રહરેે્. આું ુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્ટ્થાના લેટ્રપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં 
રહરે્ે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવરે્ 
નહીં.અરજી કયાગ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્ટ્વીકારવામાાં આવરે્ નહી. 
(૫) અંર્કાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટ્ીસર્ીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંવત્રત ફૅકલ્ટ્ી તરીકે ઉમેદવારે 
મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ર્ણત્રીમાાં લવેામાાં આવરે્ નહીં. 

 ૭  અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત િર્ગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને ર્કૈ્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના 
ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને ર્કૈ્ષબણક રીતે પછાત વર્ગ પૈકી ઉમેદવાર જે વર્ગના 
હોય તેની વવર્તો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરવર્ષ્ટ્ની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાગવેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હ્ દાવો માન્ય રાખવામાાં આવર્ે નહીં. 
(૪) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવલે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહરેે્. અરજીપત્રક સાથે જાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામલે નહીં હોય તો ત ેપાછળથી સ્ટ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર 
બનર્ે. 
(૫) સામાજજક અને ર્કૈ્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમદેવારોન ેઅનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત 
વર્ગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે. 
(૬)(અ)  સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંર્ેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાર્નુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા 
‘પરરવર્ષ્ટ્-ક’ મજુબનુાં અથવા નવા વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવર્ષ્ટ્-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં 
રહરે્ે. 
(૬)(બ) તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઈસ્ટ્ય ુથયેલ ‘ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ નરહ થવા અંર્ેનુાં 
પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવધ ઈસ્ટ્ય ુથયા-વષગ સરહત ત્રણ નાણાકીય વષગની રહરેે્ પરાંત ુઆું ુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંવધત 
જાહરેાત માટે્ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ટ્ય ુકરાયેલ હોું ુાં જોઈએ. 
નોંધ: ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ નરહ હોવા અંર્ેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્ટ્વીકૃવત તથા સમયર્ાળા અને અવવધના 
અથગઘટ્ન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પરરપત્રોની જોર્વાઈઓ આખરી ર્ણાર્ે.  
(૬)(ક) પરરબણત મરહલા ઉમેદવારોએ આું  ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાનુાં રહરેે્. 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરેલ હરે્ તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવરે્. 
  



 

 

અરજી સાથે  ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવર્ષ્ટ્-ક’અથવા ‘પરરવર્ષ્ટ્-૪’ને બદલે અંગ્રજેી નમનૂા ‘Annexure-A’ માાં પ્રમાણપત્ર 
રજૂ કરેલ હરે્ તો પણ અરજી રદ્દ કરવામાાં આવરે્ કેમકે ‘Annexure-A’ભારત સરકાર હઠેળ રોજર્ારી માટે્ આપવામાાં 
આવે છે, નરહ કે ગજુરાત સરકાર હઠેળ. 
 જો કોઈ ઉમેદિારે વનયત સમયર્ાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાર્પત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય 
તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ર્િામા ંઆિશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પર્ વિચારર્ામા ંલેિામા ંઆિશે 
નરહ. 
 
(૬)(ડ)  ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ નરહ થવા અંર્નેુાં પ્રમાણપત્ર’ 
ની વવર્તો જણાવલે હોય તનેી જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહરે્.ે જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણ ે
ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નું ુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના 
ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે્ ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહરે્ે. 
(૬)(ઇ)  ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંર્નેુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે્ ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષગની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અવવધ દરમ્પયાન ફેરફાર 
થાય તો તેની સ્ટ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંવધત ઉમેદવારે તથા તનેા માતા-વપતા/વાલીએ સ્ટ્વયાં સાંબ ાંવધત સત્તાવધકારી તમેજ 
તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ને કરવાની રહરેે્. ઉમેદવાર/માતા-
વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ વવર્તો છૂપાવર્ે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે અને 
તેઓએ મળેવલે અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેર્ નરહ થવા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર  મળેવવા 
માટે્ના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્ટ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની 
વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહરેે્. 
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વર્ગના ઉમેદવારોની સાથે 
વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વર્ગના ઉમદેવારો માટે્ અપનાવેલ હોય તેના 
કરતાાં વધ ુ વવસ્ટ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટ્છાટ્ લીધા વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસાંદર્ી પામે તો 
બબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંર્ે જે વવર્ત દર્ાગવેલ હરે્ તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય 
રાખવામાાં આવર્ે નહી. 

 ૮    માજી સૈવનક 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવર્તો આપવાની રહરે્ે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રડસ્ટ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહરેે્. 
(3) સામાન્ય વહીવટ્વવભાર્ના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક –આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨ જોર્વાઇ 
મજુબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મકુ્ક્ત આપવામાાં આવેલ છે. 

 ૯    શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો 

(ક) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવર્તો આપવાની રહરે્ે. 

(ખ) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ ર્ારીરરક અર્ક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર 
રહરે્ે.  ર્ારીરરક અર્ક્તતાનો લાભ મળેવવા ઇચ્છતા ઉમદેવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ્ (૨) શ્રવણની ખામી 
(૩)  હલનચલન અર્ક્તતા અથવા મર્જનો લકવો તે પૈકીની કઇ ર્ારીરરક અર્ક્તતા છે તે દર્ાગવું ુાં. 

 



(ર્) જાહરેાતમાાં ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે્ અનામત જગ્યા દર્ાગવલે ન હોય,પરાંત ુજગ્યાની 
ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ર્ણલે હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે્ અરજી 
કરી ર્કરે્. આવા પ્રસાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટ્છાટ્ મળર્ે. 

(ઘ) ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ્ વવભાર્ના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્ટ્પટ્લના સવુપ્રન્ટે્ન્ડેન્ટ્/વસવવલ 
સર્જન/મેરડકલ બોડગ  દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહરેે્. જો 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામલે કરવામાાં નહીં આવલે હોય તો તે પાછળથી સ્ટ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં ર્ારીરરક અર્ક્તતા 
ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહીં. 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદિાર 

મરહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે્ જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે ત ેકક્ષાના 
(category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી ર્કારે્. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈવનક, ર્ારીરરક અર્ક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ
વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્ટ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હરે્ તે મળરે્.    

 ૧૧    વિધિા ઉમેદિાર 
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામ ે“હા” અવશ્ય લખું ુાં  અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” 
એમ દર્ાગવું ુાં . 
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખું ુાં અન્યથા  
“લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દર્ાગવું ુાં . 

(૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો 
અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેવવટ્ રજુ કરવાની રહરેે્. 

(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટ્કા ગણુ ઉમેરવામાાં 
આવરે્. 

(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે્ અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ અથવા 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબ્ે “વવધવા” બને અન ે
તે અંર્ે જરૂરી દસ્ટ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબ્ા 
બાકી હોય તે તબ્ાથી જ તવેા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામાાં આવરે્.  
 
 ૧૨     ના િાધંા પ્રમાર્પત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્ટ્તકના કોપોરેર્ન /કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા 
અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તનેી જાણ ઉમેદવારે 
પોતાના વવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહરેે્. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા 
તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનર્ી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં 
આવરે્ તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવર્ે. 
 
 



(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમદેવારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલવાની રહરેે્ અથવા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહરેે્. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ 
કરવાનુાં રહરેે્. 
 
 ૧૩  રે્રલાયક ઉમેદિાર :-  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોર્ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર 
હસ્ટ્તકની સાંસ્ટ્થાઓ દ્વારા ઉમદેવાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  વવર્ત અરજીપત્રકમાાં આપવાની 
રહરે્ે. જો ઉમેદવારનો ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહરે્ તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનરે્. 
 
 ૧૪      ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અર્ાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્ટ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેર્નમાાંથી ક્યારેય પણ  ફરજજયાત 
વનું વૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવલે હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવર્ત આપવાની રહરે્ે.  

 ૧૫  રજીસ્રેશન :-  
તબીબી/દાંત વવજ્ઞાન/પશ ુબચરકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટે્ના રકસ્ટ્સામાાં કે જેમાાં રજીસ્ટ્રેર્ન જરૂરી 

હોય ત્યાાં ઉમેદવારે રજીસ્ટ્રેર્ન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહરે્ે અને અરજી સમયે રજીસ્ટ્રેર્ન જે તે સાંસ્ટ્થા ખાતે 
ચાલ ુછે તેું  ુપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહરેે્. 

 ૧૬       અર્ત્યની જોર્િાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે્ સીધી પસાંદર્ીથી ભરતીની પ્રરક્રયા અનસુરવાની થાય છે.આ ભરતી વખતો વખત 
સધુયાગ મજુબ The Gujarat Public Service Commission Procedure Rules પ્રમાણે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટ્ી અન ે
ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવરે્. પ્રાથવમક કસોટ્ીના ગણુ ક્રમાાંનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી 
કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ની પાત્રતા ન્ી કરારે્. આ કસોટ્ીનુાં માધ્યમ આયોર્ અન્યથા ન્ી કરરે્ નહીં 
તો ગજુરાતી રહરેે્. પ્રાથવમક કસોટ્ી સામાન્યત: ર્ાાંધીનર્ર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવરે્ અને ઉમદેવારોએ 
સ્ટ્વખચે ઉપક્સ્ટ્થત રહવેાનુાં રહરેે્.  

(૨) પ્રાથવમક કસોટ્ીમા મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ી માટે્ ર્ણવામાાં આવરે્. રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ બોલાવવાના 
થતાાં ઉમદેવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથવમક કસોટ્ીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હરે્ તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ 
પાત્રતા ન્ી કરવા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે્ વવચારણામાાં લવેામાાં આવર્ે નહીં 

(૩) પ્રાથવમક કસોટ્ીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબ ાંવધત વવષયના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ 
પ્રશ્નો રહરે્ે. 

(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદર્ી ૫૦ ટ્કા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટ્ીના ૩૦૦ ગણુમાથી  મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ 
ટ્કા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી  મેળવેલ ગણુના  આધારે કરવામાાં આવરે્ એટ્લે કે પ્રાથવમક કસોટ્ીમા 
૩૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટ્કા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટ્કા 
ગણુભાર ર્ણી કલૂ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપવામા આવરે્. 

 



સ્પષ્ટ્ીકરર્:- 

જો ઉમેદિારે પ્રાથવમક કસોટ્ીમા ૩૦૦ ગરુ્માથંી ૧૫૦ ગરુ્ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં૧૦૦ 
ગરુ્માથંી ૬૦ ગરુ્ મેળિશે તો લેચખત પ્રાથવમક કસોટ્ીના ૫૦ ટ્કા ગરુ્ ભાર મજુબ ૨૫ ગરુ્ અને રૂબરૂ મલુાકાતના  
૫૦ ટ્કા ગરુ્ ભાર મજુબ ૩૦ ગરુ્ એમ કલૂ ૫૫ ગરુ્ થશે  

 
(૫) સીધી પસાંદર્ીથી ભરતી અન્વયેની આ જાહરેાત માટે્, પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટ્ી યોજવામાાં આવર્ે. પ્રાથવમક 
કસોટ્ીના પરરણામના આધારે, આયોર્ે વનધાગરીત કરેલ માપદાંડ મજુબના ઉમેદવારો પાસેથી અરજીપત્રક અને જરૂરી 
દસ્ટ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો મર્ાવવામાાં આવર્ે. પાત્ર ઉમદેવારો પૈકી, પ્રાથવમક કસોટ્ીના પરરણામના ગણુ પ્રમાણ,ે આયોર્ ે
વનધાગરીત કરેલ માપદાંડ મજુબના ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ બોલાવવામાાં આવરે્.  
(૬) પ્રાથવમક કસોટ્ીમાાં ઉમદેવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે્ A, B, C, D અન ેE એમ પાાંચ વવકલ્પ 
આપવામાાં આવરે્, પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’તરીકેનો રહરે્ે. જો ઉમદેવારે તમામ વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય 
(encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટ્ા જવાબ આપલે હોય તો જેતે જવાબના  વનવશ્રત૦.૩ ટ્કા ગણુ Negative Marks 
મેળવલે માકગસ માથી કાપવામાાં આવર્ે. અને જો પાાંચમો વવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”   
ગણુ કાપવાના રહરેે્. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  વવકલ્પ જ encode કયો હર્ ેતો ત ેપ્રશ્ન માટે્ કોઇ નરે્ેટ્ીવ 
ગણુ કાપવામાાં આવરે્ નહીં.  

(૭) ઉમેદવારોએ પ્રાથવમક કસોટ્ીમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે, જાહરેાતની જોર્વાઈ અને ભરતી વનયમો પ્રમાણ ે
પાત્ર થતા કેટ્લા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ બોલાવવા તે માટે્ આયોર્ે ન્ી કયાગ મજુબ નીચે મજુબનુાં ધોરણ 
અનસુરવામાાં આવરે્:- 

કુલ જ્ગગ્યાઓ ની સાંખ્યા કુલ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સખ્યાાં 

૦૧ ૦૬ 
૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જ્ગગ્યાઓના ૦૩ ર્ણા 

(૮) પ્રાથવમક કસોટ્ી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસાંદર્ી યાદી તૈયાર કરાવામાાં  
આવરે્.  જાહરેાતમાાં જો મરહલાઓ, માજી સૈવનક તથા ર્ારીરરક અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે્  અનામત જગ્યાઓ હોય અન ે
મેળવેલ ગણુના આધારે જો જાહરેાતમાાં દર્ાગવલે અનામત જ્ગગ્યાની સાંખ્યા સામે પરુતી સાંખ્યામાાં મરહલા, માજી સૈવનક 
તથા ર્ારીરરક અર્ક્ત ઉમદેવારોનો પસાંદર્ી યાદીમાાં સમાવેર્ ન થતો હોય તો,સબાંવધત કેટે્ર્રીના કટ્ ઓફ માકગસના 
૧૦% જેટ્લ ુધોરણ હળું  ુકરીને કુલ અનામત જગ્યાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત જગ્યાઓ સામે મરહલા/માજી 
સૈવનક/ર્ારીરરક અર્ક્ત ઉમદેવારોનો પસાંદર્ી યાદીમાાં સમાવેર્ કરવાનો રહરે્ ે

 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત :-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવરે્. પ્રાથવમક કસોટ્ીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે્ પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ પોતાના ખચ ેઅન ેફરજીયાત પણ ેઉપક્સ્ટ્થત થવાનુાં રહરેે્. 
તેમજ જે ભરતી પ્રસાંર્ો અન્વયે ર્ારીરરક ક્ષમતા કસોટ્ી અને / અથવા ર્ારીરરક માપદાંડ ચકાસણીની જોર્વાઇ છે, 
તેવા તમામ તબ્ે ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્ટ્થત રહવેાનુાં રહરેે્. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબ્ે 
ર્ેરહાજર રહરે્ે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવર્.ે 

 



(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-વપતા ની 
વાવષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્ટ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ આવવા તથા જવા 
માટે્ ગજુરાત એસ.ટ્ી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ રટ્રકટ્ના દર પ્રમાણ ેબસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થરે્. આ માટે્ ઉમેદવારે 
રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે વનયત ફોમગ ભરવાન ુરહરેે્ અને તેની સાથે અસલ રટ્રકટ્ રજુ કરવાની રહરેે્. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દર્ાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહરેે્. 
જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરરે્ નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ પાત્ર બનરે્ નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

(૪) ઈન્ટ્રવ્ય ુકમીટ્ી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લવેામાાં 
આવરે્ અન ે ઈન્ટ્રવ્ય ુ કમીટ્ી ઈન્ટ્રવ્ય ુ દરમ્પયાન ઉમદેવાર ના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં રાખીન ે
ચચાગવવચારણા કયાગ બાદ સવાગનમુતે ગણુ આપરે્. 

 ૧૮    નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરિામા ંઆિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટ્ાતં સ્િરૂપે છે જે સપંરૂ્ગ નથી 
)   
(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમાાં દર્ાગવેલ વવર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 

(૩) અરજીમાાં ઉમદેવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવલે હોય. 

(૫) અરજીમાાં પાસપોટ્ગ સાઈઝનો ફોટ્ોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 

(૭) અનામત કક્ષાના તથા ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએઅરજીપત્રક સાથ ેસક્ષમ અવધકારી દ્વારા  
અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રડસ્ટ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગર્ીટ્/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જન્મ તારીખ માટે્ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દર્ાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા ન્ી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુતેના 
સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમયર્ાળો, મળુ 
પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનભુવનો પ્રકાર દર્ાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્ટ્થાના લેટ્રપેડ ઉપર ન હોય . 

(૧૨) તબીબી વર્ક્ષણ વવષયક જ્ગગ્યાની જાહરેાતમાાં મળેવલે પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM /CCH માન્ય 
છે, તેું  ુયવુનવસીટ્ી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 
 
 
 
 



 ૧૯     વનમણકૂ :- 
 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબ ાંધમાાં વનમણકૂ માટે્ પસાંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંબ ાંવધત વવભાર્ને આયોર્ 
દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવરે્. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુ્ર અંર્ેની સીસીસી અથવા 
તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત ન્ી કરે તેવી લાયકાત મળેવી લેવાની રહરે્ે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં 
ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનરે્ નહીં. 
 
(૨) વનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંર્ેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર 
આયોર્ ધ્યાને લરે્ે  નહીં. 
 
(૩) ઉમેદવારે  તેની રૈ્ક્ષબણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વર્ેરેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
તબ્ે અયોગ્ય માલમુ પડરે્ તો તેની ઉમેદવારી રદ થરે્ તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર 
રહરે્ે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થર્ે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ 
આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ 
કરવા. 

 ૨૦    રે્રિતગણ ૂકં અંરે્ દોવષત ઠરેલા ઉમેદિારો વિરૂધ્ધ પર્લા ં:- 

ઉમેદવારોને આથી ચતેવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટ્ી મારહતી 
દર્ાગવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્ટ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત 
નકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડા ાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં  

 

કરેલ/બનાવટ્ી દસ્ટ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્ટ્તાવેજોમાાં અથવા તેની 
પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસાંર્તતા જણાય તો તે વવસાંર્તતાઓ બાબતની સ્ટ્પષ્ટ્તા 
રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો , 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩)  કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટ્થી કામ પણુગ કરાવ્ય ુહોય , 
(૪)  બનાવટ્ી દસ્ટ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,  
(પ)  અર્ત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટ્ા વનવેદનો કરેલ હોય , 
(૬)  તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 
(૭)  કસોટ્ી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય , 
(૮)  ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવર્ષ્ટ્  બાબતો સરહતની અસાંર્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯)  પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતગણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 
પસુ્ટ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપલે કે હસ્ટ્તબલબખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક 
રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીતી આચરવા માટે્, 
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે વનયકુત થયલેા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની 
ર્ારીરરક ઇજા પહોચાડવી અથવા  
 
 



(૧૧)  ઉપરોકત જોર્વાઇઓમાાં ઉલ્લખેાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તણેે કે 
સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાગવલે વર્ક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ,ફોજદારી 
કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે.  

(ક)  આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્,ે અને /અથવા  
(ખ)  તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે્ કાયમી કે મકુરર મદુત માટે્  

(૧) આયોર્ દ્વારા લવેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે્, અને  
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને  

(ર્)  જો સરકારી સેવામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વર્સ્ટ્તભાંર્ના પર્લાાં  લઇ 
ર્કાર્ે. 

(૧ર) ઉપરોકત વવર્તોમાાં વનરદિષ્ટ્ કરેલ વર્ક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમદેવારને /કમગચારીને 
   (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્ટ્પષ્ટ્ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
   (ર) લેબખતમાાં વર્ક્ષા અંર્ે બચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને  
   (૩) વર્ક્ષા અંર્ે વનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવરે્.  
 

 
 

(એચ કે ઠાકર) 
સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:- 

આ જાહરેાતોના સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્ટ્વીકારવામાાં આવર્ે. ઉમેદવાર તા.૦૨-૦૧-
૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર 

અરજી પત્રક ભરી ર્કર્.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે્ નીચ ેમજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહરેે્. 

Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાર્ે. 

(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જું ુાં. 

(૨) Apply On line Click કરું ુાં.  આ પ્રમાણ ેclick કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 

બટ્ન દેખારે્. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીન ેજાહરેાતની બધી જ વવર્તોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ 

કરવો. અન ેત્યારબાદ Apply Now બટ્ન ચ્ક્લક કરું ુાં. 

(૩) રાજ્ય સરકાર હસ્તકની મહાવિદ્યાલયો અને તેને સલંગ્ન સસં્થાઓમા ંવિવિધ વિષયોના ટ્યટુ્ર , સામાન્ય 
રાજ્ય સેિા િર્ગ-૨ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવર્તો મળર્ે 

(૪) તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખારે્. Application Format માાં 
સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનર્ાની હોય તેની વવર્તો ફરજજયાત 

ભરવાની રહરેે્.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વવર્ત લખવી 
જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદવારને મારહતર્ાર કરી ર્કે. 

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

કરું ુાં અન ેપોતાની ર્ૈક્ષબણક વવર્તો ભરવી. 

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

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

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module 

માાં સમાવવષ્ટ્ ન થતો હોય, તો સાદા કાર્ળ પર ojas માાં  જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણ ેઆપે 

વધારાના અનભુવની વવર્ત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચ ે“Self-declaration” માાં Yes / No  પર click કરું ુાં. 

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

generate  થરે્. જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહરેે્ અને હવ ેપછી આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ 

સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દર્ાગવવાનો રહરેે્.  

 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને કરી 
ર્કાર્ે, આ સવુવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી / 
બાદ આ સવુવધા ઉપલબ્ધ રહરેે્ નહીં. 

(૧૨) હવ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં 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. (ફોટ્ાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. 
ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અન ે

signature .jpg Format માાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીત ેComputer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” 

Button પર click કરો હવ ેChoose File ના સ્ટ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store 

થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવ ે“Browse” Button ની બાજુમાાં 
“Upload Button” પર Click કરો હવ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખારે્. હવ ેઆજ રીતે signature પણ upload 

કરવાની રહરેે્.  

(૧૩) હવ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” 

તથા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટ્ન ૧: Application preview ૨: confirm 

application દેખારે્. ઉમેદવારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં 
સધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ 
પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી ર્કાર્ે. પરાંત.ુ અરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં 
કોઇપણ સધુારો થઇ ર્કર્ ેનહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર ક્લીક 

કરું ુાં. Confirm application પર ક્લીક કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોર્માાં online સ્ટ્વીકાર થઈ જરે્. 

અહીં “confirmation number” generate થરે્ જે હવ ેપછીની બધી જ કાયગવાહી માટે્ જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે 

સાચવવાનો રહરેે્. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી ર્કાર્ે નહીં. Confirm થયેલ 

અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ્ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટે્ર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીચેના બે વવકલ્પો પૈકી કોઈ પણ  વવકલ્પથી ભરી 
ર્ક્ર્ે. 

(૧) પોસ્ટ્ટ્ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટે્ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહરેે્. આ 

વપ્રન્ટે્ડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુ્રની સવુવધા ધરાવતી પોસ્ટ્ટ્ ઓરફસમાાં  જવાનુાં રહરેે્. પોસ્ટ્ટ્ 

ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટ્ટ્લ સવવિસ ચાર્જ તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૯ સધુીમાાં ભરવાની રહરેે્ અને 
ફી ભયાગ અંરે્નુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહરેે્. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથ ે જોડવાના 
આવશ્યક સ્ટ્વયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે્ એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રડીટ્ 

સરટ્િફીકેટ્ની નકલ (૨) વનયત રૈ્.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ  અને ડીગ્રીના અંવતમ વષગની માકગર્ીટ્ની 
નકલ  (૩) સબાંવધત કાઉક્ન્સલના રજીસ્ટ્રેર્નની નકલ (૪) અનભુવના પ્રમાણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટ્કમાાં  



 

 

 

ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ર્ેઝેટ્ની નકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ટ્રેર્નની નકલ (૬) 

ર્ારીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારે સા.વ. વવભાર્ના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા 
મજુબન ુ પ્રમાણપત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર / પરુાવા  અચકુ  જોડીને ઉમેદવારે  પોતાની 
પાસે સાચવીને રાખવાના રહરેે્ અને આયોર્ દ્વારા માંર્ાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સરહત 

તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી. / સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટ્થી મોકલવાના રહરેે્ અથવા આયોર્ની 
કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહરેે્. 

(૨) ઓન લાઈન ફી : જમા કરાવવા માટે્ “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વવર્તો ભરવી અન ેત્યાાં 
“Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરું ુાં. ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” અથવા 
“Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આર્ળની વવર્તો ભરવી. ફી 
જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ર્ઈ છે તેું ુાં  Screen પર લખાયેલુાં આવરે્ અને e-receipt મળર્.ેજેની 
Print કાઢી લેવી. જો પ્રરક્રયામાાં કોઈ ખામી હર્ ેતો Screen પર આપની ફી ભરાયલે નથી તેમ દેખારે્. 

(૧૫) અનામત વર્ગના ઉમેદવારો (ફી માાંથી મરુકત અપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક 

તે સાથ ે જોડવાના આવશ્યક સ્ટ્વયાં પ્રમાબણત કરેલ પ્રમાણપત્રો  (૧)  જન્મ તારીખના પરુાવા માટે્ 

એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રડીટ્ સરટ્િફીકેટ્ની નકલ  (૨) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ (3) સા.અને રૈ્.પ.વર્ગના ઉમેદવારો 
માટે્ વનયત થયેલ સમય ર્ાળામા મેળવેલ વનયત થયેલ પરરવર્ષ્ટ્-ક (૪) વનયત  રૈ્.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર 

અને ડીગ્રીના અંવતમ વષગની માકગર્ીટ્ની નકલ. (૫) સબાંવધત કાઉક્ન્સલના રજીસ્ટ્રેર્નની  નકલ (૬) 

અનભુવના પ્રમાણપત્ર નકલ (૭) નામ / અટ્કમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ર્ેઝેટ્ની નકલ / પરરણીત 

મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ટ્રેર્ન નકલ (૮) ર્ારીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાર્ના 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબનુાં  પ્રમાણપત્ર (૯) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા 
આધાર / પરુાવા અચકુ જોડીને અચકુ  જોડીને ઉમેદવારે  પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહરેે્  અને 
આયોર્ દ્વારા માંર્ાવવામા આવે  ત્યારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટ્થી 
મોકલવાના રહરેે્ અથવા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહરેે્. 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે્ ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોર્ોવર્ાત, જો કોઇ ઉમેદવારે 

એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હર્ે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથ ેવનયત ફી ભરેલ હર્ે, તો તે માન્ય 

ર્ણાર્ે અન ેઅર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણવામાાં આવરે્. અર્ાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયલે 

અરજી સામ ેર્ણવામાાં આવર્ે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં 
હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણવામાાં આવરે્. જો 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હર્,ે તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવરે્ નહીં.  

  

 



 

 

અરજી ફી : 

(૧)  સામાન્ય કેટે્ર્રીના ઉમેદવારે પોસ્ટ્ટ્ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટ્ટ્લ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો 
રહરેે્. અન ેફી ભયાગ અંરે્નુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહરેે્. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની 
રહરેે્.  

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

(3)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે્ અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની 
રહરેે્ નહીં. તે વસવાયના ધોરણો બબન અનામત વર્ગના લાગ ુપડર્.ે 

(૪) માજી સૈવનક અને ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહતેી નથી.  

(૫) ફી ભયાગ વર્રની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ 
સાંજોર્ોમાાં પ્રાથવમક કસોટ્ી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવરે્ નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ્ટ્ ઓરફસ 

દ્વારા અથવા ઓન લાઈન ફી જ સ્ટ્વીકારવામાાં આવરે્, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ્થી, ઇષ્ન્ડયન પોસ્ટ્ટ્લ ઓડગર કે 

પે ઓડગરના સ્ટ્વરૂપમાાં આ ફી સ્ટ્વીકારવામાાં આવરે્ નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.ઉમેદવારોને 
ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરવમયાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના 
ભરતી વનયમો તથા જાહરેાતની જોર્વાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડર્ ેતો તેમની 
ઉમેદવારી કોઇ પણ તબ્ે રદ કરવામાાં આવરે્. 

નોંધ:-    રાજ્ય સરકાર હસ્ટ્તકની મહાવવદ્યાલયો અને તેને સાંલગ્ન સાંસ્ટ્થાઓમાાં વવવવધ વવષયોના ટ્યટુ્ર 

, સામાન્ય રાજ્ય સેવા વર્ગ-૨ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક 

પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાગદામાાં છુટ્છાટ્, અરજી કયા સાંજોર્ોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવર્તો, 

પરરવર્ષ્ટ્’૪’ નો નમનૂો,સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની 

અન્ય વધ ુવવર્તો આયોર્ની કચેરીના નોરટ્સબોડગ અને આયોર્ની વેબસાઈટ્ www.gpsc.gujarat.gov.in  

ઉપર જોવા મળરે્. 
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