
                                                                                                                                                                             

આર-૬ શાખા                                                                                                                          

                                                         

       જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૧૨૫/૨૦૧૮-૧૯,  ગ્રહુ વિભાગ હસ્તકની અધિક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ અને પોરબદંર ખાસ જેલ, 

ગજુરાત જેલ સેવા, વર્ગ-૧ ની કુલ - ૦૫ જગ્યા માટે ઉમેદિારો પસાંદ કરિા માટે ઓનલાઈન અરજી તા: ૦૨-૦૧-

૨૦૧૯ , ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૯ , ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં માંગાિિામાાં આિે છે. 

    (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-

લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ ધવર્તો અરજીપત્રકમા ંભયાગ, બાદ તે ધવર્તોની ખાતરી કરીને ત્યાર 
પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 

    (૨) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની ધવર્તો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માહહતીમા ંક્ષધત કે ચકૂ બાબતે સિુારો 
કરવાની રજૂઆત/ધવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

   (૩) એક કરતા વિારે સખં્યામા ંઅરજી કયાગના હકસ્સામા ંછેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય  
    રાખવામા ંઆવશે. બબનઅનામત વર્ગના ંઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક  
    માન્ય રાખવામા આવશે. 

       (૪) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સચૂનામા ંજણાવેલ 
ક્રમમા ંતૈયાર રાખવાના રહશેે અને આયોર્ દ્વારા મરં્ાવવામા ંઆવે ત્યારે મોકલી આપવાના ંરહશેે. 

 

            જગ્યામુાં નામ:- અધિક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ અને પોરબદંર ખાસ જેલ, ગજુરાત જેલ સેવા, વર્ગ-૧  

            કુલ જગ્યાઓ -૦૫ (નીચે દશાગવ્યા મજુબ) 

 ક્રમ કેટેગરી  કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ બિન અનામત િગગ  ૦૪ ૦૧ 

૨ સા. શૈ. પ. િગગ  ૦૧ ૦૦ 

                કુલ  ૦૫ ૦૧ 

 

- પ્રાથવમક કસોટી(Priliminary Test) યોજિાની સબૂિત તાાઃ- ૧૨-૦૫-૨૦૧૯ 

- પ્રાથવમક કસોટી(Priliminary Test) ના પહરણામનો સબૂિત મહહનો: જુલાઇ-૨૦૧૯ 

- રૂિરૂ મલુાકાતનો સબૂિત મહહનો: ઓક્ટોિર-૨૦૧૯ 

- આખરી પહરણામ : રૂિરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કામકાજના હદિસો દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરિામાાં આિશે. 
 
નોંધ:-  ૧) શારીહરક અશકત ઉમેદિારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે નહીં. 
        ૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે, પરાંત ુતેમને પસાંદગી     
           માટેના ધોરણો બિનઅનામત કક્ષાના લાગુાં પડશે. 
 

 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ 



 

 

શૈક્ષબણક લાયકાત:- (a ) (i) possess a degree with first class of any of the Univercities established or incorporated  

by  or under the Central or a State Act in India or any other Educational Institution recognised 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  recognised by the Government; and 

 

      (ii)  have about “seven years” experience of Superintendent of District Jail, Gujarat Jail Service, class II 

in the Jail Department or have about seven years administrative experience in Government or 

Government undertaking Board or Corporation or Local Bodies or Limited Company established under 

the Companies Act, 2013 which can be considered equivalent to the post not below the rank of 

Superintendent of District Jail, in the Gujarat Jail Service, Class-II in the Jail Department;  

 

    (b) have fulfill the requisite criteria of physical standards as prescribed in Appendix ‘A’ annexed to   

         these rules.      

                (c)  possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Service       

                      Classificstion   and Recruitment (General) Rules, 1967.     

                (d) Have passed the physical efficiency test as may be prescribed by the Government;  

                (e) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
 

પગાર ધોરણ :- સાતમા પગાર પાંિ પ્રમાણે પે-મેહિક્સ લેિલ-૧૧ ( રૂ. ૬૭૭૦૦ – ૨૦૮૭૦૦) 

 

ઉંમર :-  ૪૨ વર્ગથી વધ ુનહીં. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવશે. 

 

          િયમયાગદા:-  જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાગદા આપવામા ંઆવેલ છે, તેમા ંનીચે મજુબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. શૈ. પ. 

િગગ ના  ઉમેદિાર 

પાાંિ િર્ગ (િધમુા િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૨ બિનઅનામત મહહલા ઉમેદિારો પાાંિ િર્ગ (િધમુા િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. શૈ. પ. 

િગગના મહહલા ઉમેદિાર 

દશ િર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંિ િર્ગની છે 

તેનો સમાિેશ થાય છે, િધમુા િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૪ ગજુરાત સરકારના કમગિારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથિા હાંગામી ધોરણે સળાંગ 

છ માસથી કામગીરી િજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગિેલ િયમયાગદાની 

અંદર થયેલ હોય તેિા કમગિારીઓ (૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા 

લાગ ુપડશે નહીં. (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, તિીિી, ખેતી 

વિર્યક, પશ ુ બિહકત્સાની પદિી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ ૂાંક પામેલ કમગિારીને જાહરેાતમાાંની આિી 

લાયકાત િાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપડશે નહીં. (૩) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ 

જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિાંગગમાાંથી િઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ 

િજાિતા કમગિારીને, તેઓએ િજાિેલ સેિાના સમય અથિા તો િધમુાાં િધ ુપાાંિ િર્ગની છુટછાટ તે િે પૈકી જે 

ઓછુાં હોય તે મળશે 

 

 

 

 
      



 

: પહરવશષ્ટ :  

અધિક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ અને પોરબદંર ખાસ જેલ, ગજુરાત જેલ સેવા, વર્ગ-૧ ની જગ્યા માટેના લઘતુ્તમ  
શારીહરક ધોરણો 

   (ક) તમામ પરુૂર્ ઉમેદવારો,  નીચે ધનહદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણે વ્યહકતઓના જુદા જુદા વર્ો માટેના િોરણો મજુબ શારીહરક રીતે 

યોગ્ય હોવા જોઇશે.  

િગગ 
 

ઉંિાઇ 

 

છાતી (લઘતુ્તમ) * િજન 

ફુલાવ્યા વર્રની ફુલાવેલી  
મળૂ ગજુરાતના અન.ુ 

જનજાધતના ઉમેદવારો   
૧૬૦ સેન્ન્ટમીટર  ૮૪ સેન્ન્ટમીટર ૮૯ સેન્ન્ટમીટર ૫૦ હકલોગ્રામ  

   અન્ય ઉમેદવારો (મળુ ગજુરાત 

ના અન.ુ જનજાધત ધસવાયના)  
૧૬૫ સેન્ન્ટમીટર ૮૪ સેન્ન્ટમીટર ૮૯ સેન્ન્ટમીટર ૫૦ હકલોગ્રામ 

* છાતી ફુલાવે ત્યારે તેનો લઘતુ્તમ િેરાવો પ સેન્ન્ટમીટરથી ઓછો હોવો જોઇશે નહીં.  
(ખ)  તમામ મહહલા ઉમેદવારો, નીચે ધનહદિષ્ટ કયાગ પ્રમાણ ેવ્યહકતઓના જુદાજુદા વર્ો માટેના િોરણો મજુબ શારીહરક રીતે 

યોગ્ય હોવા જોઇશે. 

િગગ ઉંિાઇ િજન 

મળૂ ગજુરાતના અન.ુ જનજાધતના મહહલા ઉમેદવારો   ૧૫૬ સેન્ન્ટમીટર      ૪૫ હકલોગ્રામ  

અન્ય મહહલા ઉમેદવારો   
(મળુ ગજુરાતના અન.ુ જનજાધત ધસવાયના) 

૧૫૮ સેન્ન્ટમીટર     ૪૫ હકલોગ્રામ 

 

(૧.)  જે ઉમેદવાર નીચેની શારીહરક ખામીઓ પૈકીની કોઇ પણ ખામી િરાવતા હોય તો તેવો ઉમેદવાર શારીહરક રીતે અયોગ્ય 

ર્ણાશે.  

 1.વાકંા ઢીંચણ (Knock Knee), 2. ધપજન ચેસ્ટ ( Pigeon Chest - સાકંડી આર્ળ ઉપસી આવેલી છાતી) 3. બાડી (ત્રાસંી) આંખ 

(Squint Eye), 4. કમાન કે વળાકં ધવનાના પર્ (Flat Feet),  5. કાયમની અધતશય ફૂલેલી નસ ( ખાસ કરીને પર્મા)ં(Varicose 

Veins), 6. કાયમના નીચે વળેલા પર્ના અંગઠૂા (Hammer Toes), 7. અસ્સ્થભરં્ થયેલા શરીરના અવયવો (Fractured 

Limb), 8. સડલેા દાતં(Decayed Teeth), 9. સચંારી (ચેપી) અથવા 10. ચામડીનો રોર્ (Communicable or Skin Disease).  

(૨) The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into 

consideration the physical standards as mentioned above and certify  for the following matter, namely:  
 

 એસએચએપીઇ આઇ ( SHAPE I) એટલ ે

 એસ - મનોવૈજ્ઞાધનક  (S - Psychological)   

 એચ – શ્રવણ  (H - Hearing) 

 એ - સસુઘંહટત શરીરના અવયવો   (A – Appendage)  

 પી - સામાન્ય કામ માટેની શારીહરક ક્ષમતા (P – Physical capacity for normal work) 

 ઇ  - આંખની દ્રન્ષ્ટ  (E - Eye sight) 

 આઇ -ઉપર જણાવેલા દરેક મથાળાના ભાર્ો હઠેળ          (I - meant fit in all respects to perform normal 

          સામાન્ય વ્યાવસાધયક કાયગ કરવાના સબંિંમા,ં             professional functions under  each of the above 

          તમામ બાબતોમા ંયોગ્ય                                               mentioned heads.) 

        (૩) વાકંા ઢીંચણ (knock-knees) કમાન કે વળાકં ધવનાના પર્ (flat -feet) જેવી શસ્ત્રહક્રયા કરવાના રોર્ો સબંિંી (સર્જિકલ) ધવકૃધતઓમાથંી 

મકુત હોવો જોઇએ અને આંચકી અથવા મનોરોર્ વ્યાધિ, કાયમની અધતશય ફૂલેલી નસ (ખાસ કરીને પર્મા)ં (વેહરકોસ વેઇન), 

વરે્રેનો પવૂગ-ઇધતહાસ હોવો જોઇએ નહીં.  
 



 

 

નોંધ: (૧) જો ઉમેદિાર વિદેશની યવુનિસીટીની પદિી મેળિેલ હશે તો તેિી પદિીની ભારતમાાં માન્યતા/સમકક્ષતા 
ગણિા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાિા રજૂ કરિાના રહશેે, તથા સમય મયાગદામાાં આ અંગેના આધાર પરુાિા રજૂ  
કરિાની જિાિદારી સાંિાંવધત ઉમેદિારની રેહશે. આ િાિતે આયોગની કોઇ જિાિદારી/ફરજ રહતેી નથી 
અને સમયમયાગદા િાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વિિારણામા લેિામા આિશે નહી, જેની સાંિાંવધત તમામે 
ખાસ નોંધ લેિી. 

 
અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના,  શારીહરક 

અશક્તતા િરાવતા અને માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના અનામત વર્ગના 
ઉમેદવારોને અનામત વર્ગનો લાભ મળવા પાત્ર નથી. તેઓએ સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે ફી ભરવાની 
રહશેે.   

                                                                                                              

 

                                                                         (પી. આર. જોર્ી) 
                                                                                                      સાંયકુત સબિિ  

                                                                                             ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R-6 BRANCH 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Superintendent, Central Prison and Superintendent, 

Porbandar Special Prison, in the Gujarat Jail Service, Class- I (Advt. -125/2018-19), between date 02/01/2019, 

13.00 Hrs. to date 17/01/2019, 13.00 Hrs.  

 

(1)  Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying online. 

Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the application form.  

(2) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or 

information filled in by the candidates shall not be accepted.  

(3)  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.   

(4)  Candidates shall keep ready the certificate required in case of eligibility for interview(in the order 

mentioned in the general instructions) 

 
Name of Post:  Superintendent, Central Prison and Superintendent, Porbandar Special Prison, in the Gujarat Jail 

Service, Class- I, Total No. of vacancy: - 05 (As Under)  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for 

Women  

1 General 04 01 

2 S. E. B. C. 01 00 

 Total 05 01 

             

- Tentative Date for Preliminery Test: 12-05-2019 

- Tentative month for Preliminery Test Result:  July -2019 

- Tentative month for Interview: October -2019 

- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview. 
 

Note: -  

 (1) The disabled candidates are not eligible for this post. 

   (2) Candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category but the criteria 

for selection will be applicable as per Unreserved Category. 

 

Educational Qualification: - (a) (i) possess a degree with first class of any of the Univercities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other Educational Institution recognised 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 recognised by the Government; and 

      (ii)  have about “seven years” experience of Superintendent of District Jail, Gujarat Jail Service, class II in the Jail 

Department or have about seven years administrative experience in Government or Government undertaking Board 

or Corporation or Local Bodies or Limited Company established under the Companies Act, 2013 which can be 

considered equivalent to the post not below the rank of Superintendent of District Jail, in the Gujarat Jail Service, 

Class-II in the Jail Department;  

 

    (b) have fulfill the requisite criteria of physical standards as prescribed in Appendix ‘A’ annexed to these rules.      

                (c) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Service  Classificstion                                            

                     and Recruitment (General) Rules, 1967.     

                (d) Have passed the physical efficiency test as may be prescribed by the Government;  

                (e) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

 

 



 

PAY: - According to 7th Pay Commission, Pay Matrix Level- 11 (Rs. 67700 - 208700) 

 

AGE: - not more than 42 years of age. Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

         

Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 1 

 

  S.T. a   Only S.E.B.C Category Candidates of Gujarat      

origin 

   05 Years (maximum up to 45 years)      

22  2   Women Candidates belonging To  

Unreserved  Category 

 

   05 Years (maximum up to 45 years)     

3 

 

 Wome Women Candidates of Gujarat origin    

belonging To S.E.B.C   category 

     

 10 Years (maximum up to 45 years, Inclusive of Five years    

   relaxation for women)    

                                                     

4 A candidate who is already in Gujarat Govt. 

service, either as a permanent or a 

Temporary officiating continuously for six 

months and had not crossed age limit 

prescribed for the advertised post at the time 

of his first appointment. 

 

(i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the 

upper age limit shall not apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications 

and a Govt. servant appointed to a post requiring a 

Medical, Engineering, Veterinary or Agriculture 

degree or diploma and who applied for any such post, 

the upper age limit shall not apply. 

(iii) If experience is not prescribed as one of the qualifications 

in the advertisement, Govt. 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.  

 

Appendix 

Minimum Physical Standard for the post of Superintendent, Central Prison and Superintendent, Porbandar 

Special Prison, class-1 

 

 (A) –All Male candidates should be Physically fit as per Standards for different classes of persons as specified below: 

 

Class 

 

Height 

 

Chest (minimum) * Weight 

Deflated  Inflated  

Scheduled Tribes of 

Gujarat origin 

160 Centimeters 84 Centimeters 89 Centimeters 50 Kilogram 

Other Candidates  

(Except Scheduled 

Tribes of Gujarat 

origin)   

165 Centimeters 84 Centimeters 89 Centimeters 50 Kilogram 

 

* Minimum expansion of chest when Inflated shall not be less than 5 Centimeters 

 

(B) –All Female candidates should be Physically  fit as per Standards for different classes of persons as specified 

below:  

 
Class Height Weight 

Scheduled Tribes of Gujarat origin 156 Centimeters 45 Kilogram 

Other Candidates (Except Scheduled Tribes of Gujarat origin)  158 Centimeters 45 Kilogram 

 

             

 

 

 

 



 

(1)   The Candidate having any of the following physically defects shall not be fit for the post,  Namely:- 

 

          (i) Knock knee, (ii) pigeon Chest, (iii) Squint Eye, (iv) Flat feet, (v)Varicose Veins, (vi) Hammer Toes,           

(vii) Fractured Limb, (viii) Decayed Teeth, (ix) Communicable or (x) Skin Disease. 

 

(2)  The Medical Officer shall, examine the candidate and issue the certificate of fitness taking into 

consideration the physical standards as mentioned above and certify  for the following matter, namely:    

  

 S H A P E  I  Means-                                      S               Psychological 

                                                              H              Hearing 

                                                              A              Appendage 

                                                              P               Physical capacity for normal work 

                                                              E               Eye sight 

      I                meant fit in all respects to perform normal professional      

                                                      functions under each of the above mentioned heads. 

    (3)  The candidate shall be free from surgical deformities like knock –knees, flat-foot and should not have a past 

history of fits or Psychiartric ailments Vericose vein ,etc. 

 

Note:  
 The candidates, having qualification from foreign University Should produce necessary documents 
/proof regarding the recognition/equivalence of their degree in time. Commission will not be responsible 
for any delay in this matter.  
 

Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While candidates of 
Reserved Category of Gujarat State, candidates who are physically disable and Ex-servicemen have not 
to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to apply in unreserved 
category and have to pay application fee.      

                                                                
                                                                                                                                          
         

                                                                                                                                         (P. R. Joshi) 

                                                                                                                                      Joint Secretary 

                                                                                                     Gujarat Public Service Commission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગિાઈ 
૧.    નાગહરકત્િ:- 
 ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) ધતબટે નો 
ધનવાગધસત જે ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા 
જોઇએ,અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવૂગ 
પાહકસ્તાન (બાગં્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેવા પવૂગ આહિકાના દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ધવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરંત ુ
પેટાક્રમાકં (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)મા ંઆવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ં
જોઇએ. 

 નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોર્ ધવચારણામા ંલેશે. 
અને જો ધનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામા ં પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ધનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ંઅથવા 
ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સધવિસ ચાિ જમા કરાવવાની રહશેે. જ્યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ,શારીહરક 
અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો અને માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ંફી જમા કરાવવાની રહશેે નહીં. 
કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોર્ની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમા ંજમા કરાવવાના નથી. પરંત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ ટપાલ/આયોર્ની વેબસાઈટના 
માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો સદેંશો મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોર્ની 
કચેરીમા ંમોકલવાનુ ંરહશેે.  
(૨) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ અરજી કરવાની 
રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

               (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વર્રની અબગ્રમ નકલ ધવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહી.  
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યા ંઆવા ઉમેદવારો 

બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબન અનામતના િોરણો લાગ ુપડશે. 
(૬) જાહરેાતમા ંમહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ંમહહલા ઉમેદવારો 

અરજી કરી શકે છે. 
               (૭) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેર્રીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 

મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ધસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે 
તેમ ર્ણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદંર્ી માટે ધવચારણા થઇ શકે છે, 
પરુુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસદંર્ી પામી શકે છે.) 
(૮)  જાહરેાતમા ંમાત્ર  મહહલા  ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ  અનામત હોય તો પણ જે તે  કેટેર્રીમા ંપરુુર્  

  ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંર્ી માટે  
 પરુુર્ ઉમેદવારોની ધવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે  
 



 
 જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંર્ી પામે/જેટલી સખં્યામા ં પસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ 
ધવચારણામા ંલવેાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો 
તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત 
છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદવારો પસદંર્ી પામી શકે છે.) 

 
૩.    જન્મ તારીખ:- 

(૧)આયોર્ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ 
વય અને અધિવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅધિકૃત અધિકારીએ 
સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને 
પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આિારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. 
સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારણ છે. 
ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અધિવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની ધવશ્વાસહતાગ (credibility) ના આિારે સ્વીકાર કે 
અસ્વીકારનો ધનણગય આયોર્ દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 
 (૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
 

 ૪.િયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમા ંઉપલી વયમયાગદા આપવામા ંઆવેલ છે, તેમા ંનીચ ેમજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. શૈ. પ. 

િગગના  ઉમેદિાર 

પાાંિ િર્ગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૨ બિનઅનામત મહહલા ઉમેદિારો પાાંિ િર્ગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. શૈ. પ. 

િગગના મહહલા ઉમેદિાર 

દશ િર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંિ િર્ગની છે 

તેનો સમાિેશ થાય છે, િધમુા િધ ુ૪૫ િર્ગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૪ ગજુરાત સરકારના કમગિારીઓ કે જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથિા હાંગામી ધોરણે સળાંગ 

છ માસથી કામગીરી િજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગિેલ િયમયાગદાની 

અંદર થયેલ હોય તેિા કમગિારીઓ (૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા 

લાગ ુ પડશે નહીં. (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી, તિીિી, ખેતી 

વિર્યક, પશ ુ બિહકત્સાની પદિી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ ૂાંક પામેલ કમગિારીને જાહરેાતમાાંની આિી 

લાયકાત િાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપડશે નહીં. (૩) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા 

માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિાંગગમાાંથી િઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ 

િજાિતા કમગિારીને, તેઓએ િજાિેલ સેિાના સમય અથિા તો િધમુાાં િધ ુપાાંિ િર્ગની છુટછાટ તે િે પૈકી જે 

ઓછુાં હોય તે મળશે 

 
 



 
૫.     શૈક્ષબણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ િરાવતા હોવા 
જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યધુનવધસિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યધુનવધસિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (બિા જ વર્ો/સેમેસ્ટર) અને પદવી 
પ્રમાણપત્રોની સ્વય ંપ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ર્ણવામા ંઆવશે નહી. 

 (૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
(૫)જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવર્તો આપવાની રહશેે. 

૬.    અનસુબૂિત જાવત, અનસુબૂિત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગ:- 
      (૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત તથા સામાર્જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના 

ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત તથા સામાર્જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો પૈકી 

ઉમેદવાર જે વર્ગના હોય તેની ધવર્ત અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સબંધંિત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 

વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમા ંસક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધનયત નમનુામા ં

આપવામા ંઆવેલ જાધત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાધત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 
પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાર્જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત 
વર્ગમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) (અ) સામાર્જજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 
અંરે્નુ ં સામાર્જજક ન્યાય અને અધિકાહરતા ધવભાર્નુ ં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી ધનયત થયેલ 
ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરધશષ્ટ-ક’ મજુબનુ ંઅથવા ઉક્ત ધવભાર્ના તારીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી ધનયત 
કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરધશષ્ટ-૪’ મજુબનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 (બ) “ઉન્નત વર્ગમા ં સમાવેશ નહહ હોવા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર” નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ કે નાણાકીય વર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ઈસ્ય ુકરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અવધિ ઈસ્ય ુથયા-વર્ગ સહહત ત્રણ નાણાકીય વર્ગની 
રહશે ેતેવો ઉલ્લેખ કરવામા આવેલ હોય તેવુ,ં પરંત ુઆવુ ંપ્રમાણપત્ર સબંધંિત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન 
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સિુીમા ંઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુ ંજોઈએ. 

 નોંધ: ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ નહહ હોવા અંરે્ના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃધત તથા સમયર્ાળા અને અવધિના 
અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોર્વાઈઓ આખરી ર્ણાશે.  

 (ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશે.ે 

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામા ંઆવશ.ે 

અરજી સાથ ે ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરધશષ્ટ-ક’ અથવા ‘પહરધશષ્ટ-૪’ ને બદલ ેઅંગે્રજી નમનૂા ‘Annexure-  A’ મા ં



 

   પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હશ ેતો પણ અરજી રદ્દ કરવામા ંઆવશ ે કેમકે ‘Annexure-A’ ભારત સરકાર હઠેળ 
રોજર્ારી માટે આપવામા ંઆવે છે, નહહ કે ગજુરાત સરકાર હઠેળ. જો કોઈ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા 
દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાાં 
આિશે અને તેઓને બિનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિિારણામાાં લેિામાાં આિશે નહહ.   

      (ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ નહહ થવા અંરે્નુ ંપ્રમાણપત્ર’ 
ની ધવર્તો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમા ંકોઈ        
ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ંનવુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાર્જજક 
અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ં જણાવેલ 
પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે. 

  (ઇ) ઉન્નત વર્ગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંરે્નુ ંપ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવધિ હવે ત્રણ વર્ગની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવધિ 
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સબંધંિત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-ધપતા/વાલીએ 
સ્વય ંસબંધંિત સત્તાધિકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ંકોઈ ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો ગજુરાત જાહરે 
સેવા આયોર્ને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-ધપતા/વાલી આવી જાહરેાત નહહિં કરીને કોઈપણ ધવર્તો 
છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ 
કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વર્ગમા ં સમાવેશ નહહ થવા અંરે્ના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ 
માપદંડમા ંફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-ધપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તર્ત 
રીતે અને સયંકુ્ત રીતે રહશેે. 

 

(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  બબનઅનામત વર્ગના 
ઉમેદવારોની સાથે ધનયત િોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વર્ગના 
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા ંવધ ુધવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મા ંછૂટછાટ લીિા ધસવાય 
પોતાની ગણુવત્તાના આિારે પસદંર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

          (૮) ગજુરાત રાજય બહારના ઉમેદવારોએ બબનઅનામત વર્ગમા અરજી કરવી. ઉમેદવારે ઓનલાઇન   
  અરજીપત્રકમા ંજાધત અંરે્ જે ધવર્ત દશાગવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની ધવનતંી માન્ય     
  રાખવામા ંઆવશે નહી. 

૭. માજી સૈવનક 
          (૧) માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંધવર્તો આપવાની રહશેે. 
          (૨) માજી સૈધનક ઉમેદવારે હડસ્ચાિ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. 
૮. મહહલા ઉમેદિાર 

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

 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વર્ગ, માજી સૈધનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે ધવિવા પૈકીના ધવકલ્પો પૈકી 
એક થી વધ ુધવકલ્પોમા ંથતો હોય તેવા હકસ્સામા ંતેને લાગ ુપડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમા ંવધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે 
તે મળશે. 

 
 



 
૯. વિધિા ઉમેદિાર 
         (૧) ઉમેદવાર ધવિવા હોય તો અરજીપત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા“ અવશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુપડતુ ં 
         નથી“એમ દશાગવવુ ં. 

 (૨) ધવિવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા“ અચકૂ લખવુ ં 
 અન્યથા“ લાગ ુપડતુ ંનથી“ એમ દશાગવવુ ં. 
(૩) ધવિવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને ધવિવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય     
 તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડધેવટ રજુ કરવાની રહશેે.   

 (૪) ધવિવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ    
  ઉમેરવામા ંઆવશે. 

   (પ) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’ધવિવા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાગ બાદ   
   અથવા જાહરેાત પ્રધસધ્િ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક   
   “ધવિવા” બને અને તે અંર્ે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના   
   ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને ‘’ ધવિવા મહહલા  
   ઉમેદવાર ‘’ તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.   

૧૦. ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અિગસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કંપનીઓમા ં સેવા બજાવતા 
અધિકારીઓ/કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે 
પોતાના ધવભાર્/ખાતા/કચરેીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના 
ધનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમા ં અરજી કરવાની પરવાનર્ી નહીં 
આપવાની જાણ કરવામા ંઆવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

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

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

 
૧૧. ગેરલાયક ઉમેદિાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોર્ અથવા અન્ય સરકારી / અિગ સરકારી / સરકાર 
હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની ધવર્ત અરજીપત્રકમા ંઆપવાની 
રહશેે. જો ઉમેદવારનો ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

૧૨. ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ, િરતરફ :- 
અર્ાઉ ઉમેદવારનેસરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પણ ફરર્જજયાત 
ધનવધૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની ધવર્ત આપવાની રહશેે. 

૧૩. અગત્યની જોગિાઇઓ:-    
            (૧)  પ્રાથધમક કસોટીમા ંઉમેદવારને O.M.R. Sheet મા ંજવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાચં ધવકલ્પ 

આપવામા ંઆવશે, પાચંમો ધવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ ધવકલ્પો ખાલી રાખ્યા  
              હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક ધનધશ્રત ગણુના  ૦.૩  Negative Marks 

 

 



 

        કાપવામા ંઆવશે. અને જો પાચંમો ધવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. 

અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  ધવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેર્ટેીવ ગણુ કાપવામા ંઆવશે 
નહીં.  

 

       (૨) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોર્ની સચુનાઓ/ િોરણો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ કેટેર્રી વાઈઝ જગ્યાની સખં્યાને 
ધ્યાને લઈ નીચ ેમજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

     કુલ જગ્યાઓ                           કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર                                                                                         

                                                                ઉમેદવારોનીસખં્યા 
         ૦૧                                                     ૦૬ 

         ૦૨         ૦૮ 

         ૦૩         ૧૦ 

        ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                   કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 
 

        (૩) ઇન્ટરવ્ય ુકધમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઉમેદવારના એકંદર દેખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામા ં
આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કધમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમા ં  રાખી ચચાગ 
ધવચારણા કયાગ બાદ સવાગનમુતે ગણુ આપશે. 

        (૪) મહહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુ ંિોરણ હળવ ુકરીને પસદંર્ી પદ્ધધત અનસુરવાની રહશેે 
અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સખં્યા જેટલા મહહલા ઉમેદવારોથી 
વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્િ થાય તો ભલામણ યાદીમા ંમહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મહહલા 
ઉમેદવારોની પ્રધતક્ષાયાદીમા ંપસદંર્ી ર્ણવામા ંઆવશે.  

 
 

૧૫. રૂિરૂ મલુાકાત:-  
        (૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત થવાનુ ંરહશેે. 
        (૨) અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધતના ઉમેદવારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-ધપતા ની 

વાધર્િક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા 
જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ધનર્મ દ્વારા ધનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ માટે 
ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે ધનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

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

 
૧૬. નીિે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી) 
(૧)  આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨)  અરજીમા ંદશાગવેલ ધવર્તો અધરૂી કે અસરં્ત હોય. 
(૩)  અરજીમા ંઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪)  અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫)  અરજીમા ંપાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬)  અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
 



 
(૭)  અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત, સા.શૈ.પ.વર્ગ તથા શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક    
      સાથે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮)   ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૯)   જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરિાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૭(૭) નીિે સિુિેલ  (ઉમેદિારોને સિાંવધત) પ્રમાણપત્રો / 

અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય તેિા લાગ ુ પડતા આધાર પરુાિાની પ્રમાબણત કરેલ નકલો 
આયોગને મોકલિામા આિેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ 

ગણિામા આિશે. 

 
૧૭. વનમણકૂ:-  
(૧)     ઉપરની જાહરેાત સબંિંમા ંધનમણકૂ માટે પસદં થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રી ના સબંધંિત ધવભાર્ને આયોર્ 

દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધનમણકૂ પત્ર મેળવતા ંપહલેા ંકોમ્્યટુર અંર્ેની સીસીસી 
અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર ધનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 

(૨)    ધનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંર્ેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર  
       આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩)    ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વર્ેરેના સમથગનમા ંરજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 

અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની ધનમણકૂપણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે 
અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્મા ં
રજુ કરવા. 

 
૧૮. ગેરિતગણ ૂાંક અંગે દોવર્ત ઠરેલા ઉમેદિારો વિરૂધ્ધ પગલાાં 
  ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાગવવી નહી,તેમજ 

આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોર્ોમા ં
સિુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડા ંકરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડા ંકરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ 
કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાબણત નકલમા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ 
અથવા ધવસરં્તતા જણાય તો તે ધવસરં્તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા દોધર્ત જાહરે 
થયેલ હોય અથવા થાય તો, 

(૧) તઓેની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા ધનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ અધનયધમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાિનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમા ંઅશ્લીલ ભાર્ા કે અધશષ્ટ બાબતો સહહતની અસરં્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખડંમા ંકોઇપણ રીતની ર્ેરવતગણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમદેવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, 

ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાકેંધતક રીતે 
નકલ કરવા કે અન્ય ઉમદેવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીતી આચરવા માટે, 

 



 
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે ધનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક ઇજા 

પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત જોર્વાઇઓમા ંઉલ્લખેાયલે દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીિી અથવા  

        આડકતરી રીતે આયોર્ પરદબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ ધશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, 
ફોજદારી કાયગવાહીનેપાત્ર બનશે. 

         (ક) આયોર્ દ્વારા ત ેપસદંર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા 
         (ખ) તેને આયોર્ લ ેતેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧)આયોર્ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અન ે
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

         (ર્) જો સરકારી સેવામા ંઅર્ાઉથી જ હોય તો તેના ધવરૂધ્િ સમબુચત ધનયમો અનસુાર ધશસ્તભરં્ના પર્લા ંલઇ   
             શકાશે. 

 (૧ર) ઉપરોકત ધવર્તોમા ંધનહદિષ્ટ કરેલ ધશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 
    (૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
    (ર) લખેીતમા ંધશક્ષા અંર્ ેબચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને 
    (૩) ધશક્ષા અંર્ે ધનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  

નોંધ : આયોગ સાથેના પત્રવ્યિહારમાાં ઉમેદિારે તેઓના ફોરિડીગ પત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, જાહરેાત ક્રમાાંક/િર્ગ,       
          તેઓની જ્નન્મ તારીખ અને િેઠક ક્રમાાંક/ રૂિરૂ મલુાકાતનો  ક્રમાાંક આપેલ હોય તો તેની વિગતો અચકૂ   

     દશાગિિી. 
 
   
                                                                                  (પી. આર. જોર્ી) 
                                                                             સાંયકુત સબિિ  
                                                                      ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

 

આ જાહરેાતના સદંભગમા ંઆયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર તા:૦૨-૦૧-૨૦૧૯, 

૧૩.૦૦ કલાક થી તા: ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમા ંhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક 

ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation 

Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશે. 

(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨) Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણ ે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે. 

સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ ધવર્તોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ 

Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં 
(૩)    Superintendent,Central Prison and Superintendent, Porbandar Special Prison, in the Gujarat Jail 

Service, Class- I   ઉપર click કરવાથી જગ્યાની ધવર્તો મળશે. 

(૪)       તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ંસૌ પ્રથમ “Personal 

Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) ધનશાની હોય તેની ધવર્તો ફરર્જજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal 

Details” મા ં જ્યા ં Mobile Number અને email ID માગં્યા છે, તેની ધવર્ત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ 

ઉમેદવારને માહહતર્ાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુ ંઅને પોતાની 
શૈક્ષબણક ધવર્તો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માર્તા હોવ તો 

Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યા ંમાહહતી ભરવી. જે વિારાનો અનભુવ ojas module મા ંસમાધવષ્ટ ન 

થતો હોય, તો સાદા કાર્ળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વિારાના અનભુવની 
ધવર્ત ઉમેરીને મોકલવી. 

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

ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સદંભગમા ં આયોર્ સાથેના કોઈપણ 

પત્રવ્યવહારમા ંતે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સિુારા-વિારા કરવાના હોય તો Edit Application મા ંજઇને કરી શકાશે, આ સધુવિા 
અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી / બાદ આ સધુવિા ઉપલબ્િ 

રહશેે નહીં. 
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાર્મા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી 

Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ 

સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) 
(photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝથી 
વિારે નહીં તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાથંી 
જે ફાઇલમા ં .jpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open” Button ને 

click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. 

હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાર્મા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date 

Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. 

ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસિુારો કરવાનો જણાય, તો 
Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો કરી લેવો. અરજી confirm  કયાગ પહલેા કોઇ પણ પ્રકારનો સિુારો 
અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત ુઅરજી confirm  થઇ ર્યા બાદ અરજીમા ંકોઇ પણ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી  

 

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


 

        સિુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોર્મા ં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે 

પછીની બિીજ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number ધસવાય કોઇપણ 

પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની ધપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 
 (૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે ધવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  

 

૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:-સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સદંભ ે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને ધપ્રન્ટેડ 

ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ ધપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્્યટુરની સધુવિા િરાવતી પોસ્ટ 

ઓહફસમા ં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ ચાિ તાાઃ ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩:00  કલાક સિુીમા ંભરવાની રહશેે 

અને ફી ભયાગ અંર્ેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે.  

૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને ધવર્તો ભરવી અને ત્યા ં“Online Payment 

of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યાર બાદ આપેલ ધવકલ્પોમા ં“Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” 

ના ધવકલ્પોમાથંી યોગ્ય ધવકલ્પ પસદં કરવો અને આર્ળની ધવર્તો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી 
જમા થઇ ર્ઇ છે તેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ંઆવશે. અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામા ંકોઇ 

ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 

આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે 

અને આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક િીડાણો સહહત તથા ફી ભરેલા િલણની નકલ સાથે 

આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રહશેે અથિા આયોગની કિેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી જિાના રહશેે. 

 (૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુ ં રહશેે અને જ્યારે આયોર્ દ્વારા 
મરં્ાવવામા ંઆવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા 
આયોર્ ભવનમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જવાના રહશેે. 

   અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલિા અંગેની તકેદારી :- 
           ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સબંધંિત પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુપડતા 

આિાર પરુાવાની પ્રમાબણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોડીને જાહરેાતમા ં દશાગવેલ ધવર્ત મજુબ સપંણુગ 
અરજીપત્રક આયોર્ દ્વારા મરં્ાવવામા ં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત ધનિાગરીત તારીખની સમય 

મયાગદામા ંઆયોર્મા ંર્ાિંીનર્ર ખાતે જમા કરાવવાના રહશેે.  

 

 (૧)     ઉમેદિારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (િારકોડ િાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્િચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરિાની 
રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સહહત વિગતો િાંિાય તેિી હોિી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટગ  સાઇજનો 
ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી કરિાની રહશેે. 

 (૨)      જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર 

માન્ય ગણાશે નહીં)   
(૩)      જાવતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુજાવત, અન.ુજનજાવત અને સા. અને શૈ.પ. િગગના ઉમેદિારો માટે) 

(૪)      સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત િગગના ઉમેદિારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુિ વનયત સમયગાળાનુાં ગજુરાતી 
નમનુા મજુિનુાં પહરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગિેલ નાંિર અને તારીખનુાં જ) રજુ કરિાનુાં રહશેે. પહરવશષ્ટ-કના 
વિક્્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખિામાાં આિશે નહહિં. અંગે્રજીમાાં Annexure-A ( જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે 

સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. પહરબણત મહહલા ઉમેદિારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-
વપતાના આિકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરિાનુાં રહશેે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરેલ 

હશે તો તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહહિં. 
 

 



 

 

(૫)     શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં સા.િ.વિ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજુિનુાં વનયત નમનુામાાં 
સરકારી હોસ્પીટલના સવુપ્રટેન્ડને્ટ / વસવિલ સર્જન / મેહડકલ િોડગ  દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર. 

(૬)       માજી સૈવનક ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં હડસ્િાર્જ બકુની નકલ  

(૭)     પહરબણત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથિા નામ િદલાિેલ હોય તો તે અંગેના  
જાહરેનામાની નકલ  

(૮)       વિધિા મહહલા ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  

(૯)       સ્નાતક ( િધાાં જ િર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)              

(૧૦)     સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર  

(૧૧)     અનસુ્નાતક ( િધાાં જ િર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક)    

(૧૨)     અનસુ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહરેાતની જોગિાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩)     વિદેશની યવુનિવસિટી માાંથી પદિી મેળિેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાિાની નકલ  

(૧૪)     જાહરેાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો આિા    
         ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો / અવધકૃતતાની વિગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

(૧૫)     સરકારી કમગિારીના સિાંધમાાં “ના-િાાંધા પ્રમાણપત્ર” 

 (૧૬)     અનભુિના પ્રમાણપત્રો ( જાહરેાત મજુિ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળિેલ અનભુિ, લાગ ુપડતા સાંિગગના    
         કાયગકાળની  શરૂઆતથી પગારની વિગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાગિિાના રહશેે.) 

(૧૭)    સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગિાઇ મજુિ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮)    બિનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  

(૧૯)    જાહરેાતની જોગિાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાિા / પ્રમાણપત્રો           
                      

     અરજીપત્રક બિડાણો સાથે  વનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદામાાં આયોગમાાં જમા કરાિિામાાં આિેલ નહીં હોય 

તેમજ ઉપર જણાિેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાિા જોડિામાાં આિેલ નહીં હોય તો ઉમેદિારી સીધે 

સીધી  રદ કરિામાાં આિશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમા ંન બને તે માટે અરજી, આયોર્મા ંરજુ કરતા ંપહલેા ં
આ અંર્ે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

        ખાસ અગત્યની સિુના:- સાંપણુગ અરજીપત્રક વનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા િાદ નહીં જોડલે     

                           ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલિામાાં આિશે કે તે સ્સ્િકારિા િાિતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્ર વ્યિહાર કરિામા આિશે    

                           તો આયોગ દ્વારા વિિારણામાાં લેિાશે નહીં. 
 

(૧૬)    દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોર્ોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 

કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે ધનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ર્ણાશે અને અર્ાઉની અરજી 

રદ્દ  ર્ણવામા ંઆવશે. અર્ાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ર્ણવામા ંઆવશે નહીં. જો 
ઉમેદવારે  છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની ધનયત ફી સાથેની કન્ફમગ 
થયેલી છેલ્લી  અરજી માન્ય ર્ણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફડં કરવામા ં
આવશે નહીં. 

       અરજી ફી : 
      (૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સધવિસ ચાિ ભરવાનો રહશેે. અને 

ફી ભયાગ અંર્ેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે. 

 

 



 

 

       (૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના, શારીહરક અશક્તતા િરાવતા અને માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની 
રહતેી નથી. પરંત ુગજુરાત ધસવાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંિાવવી હોય તો,  
બબનઅનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે જ  અરજી કરવાની રહશેે અને બબનઅનામત વર્ગ માટે ધનયત થયેલ અરજી ફી + 

પોસ્ટલ સધવિસ ચાિ ભરવાનો રહશેે.  

 

     (૩) ફી ભયાગ વર્રની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇપણ સજંોર્ોમા ંપ્રાથધમક કસોટી 
/ રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામા ં બેસવા દેવામા ં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત ઓનલાઇન અથવા પોસ્ટ ઓહફસ દ્વારા જ 

સ્વીકારવામા ંઆવશે. રોકડમા,ં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગર કે પે ઓડગરના સ્વરૂપમા ંઆ ફી સ્વીકારવામા ં
આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ લવેી. 

 

        ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની િકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના ભરતી 
વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગિાઇઓ મજુિ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદિારી કોઇપણ 

તિકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 

 

નોંધ :-ઉપયુગક્ત Superintendent,Central Prison and Superintendent, Porbandar Special Prison, in the Gujarat 

Jail Service, Class- I  ની જગ્યાના ભરતી ધનયમો તથા પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ, ફી, વય 
મયાગદામા ં છૂટછાટ, અરજી કયા સજંોર્ોમા ં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવર્તો, પહરધશષ્ટ-‘અ’ અને 
પહરધશષ્ટ-ક નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીઓએ રજૂ કરવાના ના-વાિંા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો  અને 
જાહરેાતની અન્ય વધ ુ ધવર્તો આયોર્ના નોટીસ બોડગ અને આયોર્ની વેબસાઇટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in તથા https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. આ જાહરેાત સબંિંમા ંવધ ુ
માહહતીની જરૂર જણાય તો આયોર્ની કચેરીમા ંકચેરી સમય દરધમયાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી 
શકશે.  
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