
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૪ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક:  ૩૦ /૨૦૧૯-૨૦ કાયદા વવભાગના વનયાંત્રણ હઠેળના ચેરીટીતાંત્રમાાં કાયદા અવિકારી, 
વગગ-૨,ની કુલ-૦૨ જગ્યાના ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે તા: ૧૫-૧૦-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૪ 
-૧૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે. આ જાહરેાત અન્વયે 
ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેાાં ‘જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની 
રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીસબોર્ગ પર તથા આયોગની 
વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનાંતી છે.  ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી 
કરવાની રહશેે.   
પ્રાથવમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સચૂચત તાાઃ  ૦૨/૦૨/૨૦૨૦  
પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામનો સચૂચત મરહનો:- એવપ્રલ – ૨૦૨૦    
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત મરહનો:-  જુલાઇ - ૨૦૨૦   
આખરી પરરણામ:- રૂબરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રવસધ્િ કરવામાાં 
આવશે. 
જગ્યાનુાં નામ:- કાયદા વવભાગના વનયાંત્રણ હઠેળના ચેરીટીતાંત્રમાાં કાયદા અવિકારી, વગગ-૨,ની કુલ-૦૨ 
જગ્યા 
ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ ચબન અનામત ૦૧ ૦૦ 

૨ સા. અને શૈ. પછાત વગગ  ૦૧ ૦૦ 
 કુલ ૦૨ ૦૦ 

નોંિ:  
(૧) ચબન અનામત કેટેગરીની કુલ જગ્યા પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા 
ઉમેદવારોએ પસાંદગીની પ્રરક્રયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સાંબાંવિત સેવાની કાયગક્ષમતા 
જાળવી રાખવા વનયત કરેલ લાયકી િોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવશે. 
(૨)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સાંજોગોમાાં તેઓને 
ચબન-અનામતની કક્ષા માટેના િોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૩) ઉક્ત જગ્યાઓ માટે OL, BL ,OA, OAL ,B, LV, BLOA, MW અને BLA પ્રકારની વવકલાાંગતા 
િરાવતા ઉમેદવારોને યોગ્ય ગણવાના રહશેે તથા B અને LV પ્રકારની વવકલાાંગતા હોય ત્યાાં આધવુનક 
ટેકનોલોજીને ધ્યાને લઇને 40% કે તેથી વધ ુઅને 100% સિુીની વવકલાાંગતા હોય તેવા ઉમેદવારો પાત્ર 
ગણાશે.  

(૧) શૈક્ષચણક લાયકાત: 
possess a degree in law (Special) or LL.B. (three years) or Degree in Law (Integrated) of five 
years course obtained from any of the Universities established or incorporated by or under 
the Central or State Act in India; or any other educational institutions recognised as such or 
declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission 
Act, 1956; 
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(૨) અનભુવ: 

(i) Have at least three years of active and continuous experience as an advocate 
and such experience certificate shall be certified in case of an advocate 
practicing in the High Court by the Registrar General and in other case by the 
Presiding Officer of the Court or the Tribunal where he practices as an advocate, 
or ; 

(ii) Have about three years’ experience of legal matters in the Government/ 
Local Bodies/Government undertaking Board/Corporation/Limited Companies 
established under the Companies Act, 2013 or a University. 

Explanation : Legal Matters means all work relating to drafting of legal notice, affidavit, 
parawise remarks etc, filing of suits, appeals, providing opinion, briefing the concerned Law 
Officer or Advocate for the concerned court case pending before various courts. 

(૩) ગજુરાત મલુકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 
કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િરાવતો હોવો જોઇશે; અને 
(૪) ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બને્નનુાં પરૂત ુાં જ્ઞાન િરાવતો હોવો જોઇશે.   
પગાર િોરણ:- રૂ. ૫૩૧૦૦ – ૧,૬૭,૮૦૦( પે મેટ્રીક્સ લેવલ-૯ ) 
ઉંમર:- ૪૧ વર્ગથી વધ ુનહીં.   
        (૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 

(૨) જાહેરાતમાાં દર્ાાવેલ  ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મુળ ગુજરાતના  સામાજજક અને શૈક્ષજિક 
રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારો 

પાાંચ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની મર્ાગદામાાં) 
 
 

૨ મુળ ગુજરાતના  સામાજજક અને શૈક્ષજિક 
રીતે પછાત વગગના મહિલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ગ (આ છૂટછાટમાાં મહિલા માટેની છૂટછાટ કે 
જ ે પાાંચ વર્ગની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાર્ છે, 
વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની મર્ાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ જિન અનામત (સામાન્ર્) મહિલા 
ઉમેદવારો 

પાાંચ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની મર્ાગદામાાં) 

૪ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની મર્ાગદામાાં)  



 
નોંિ:-  
૧. ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓન લાઇન અરજી કરવી. 
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાગ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને 
ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 
૨. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સિુારો 
કરવાની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
૩. એક કરતાાં વિારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના રકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય 
રાખવામાાં આવશે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપત્રક 
માન્ય રાખવામા આવશે.  
૪. ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાાં રજૂ કરવાના થતાાં પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય 
સચૂનાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં) તૈયાર રાખવાના રહશેે. 
 

(આશા શાહ) 
સાંયકુત સચચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

૫ ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત 
મુલ્કી સેવા અને વગીકરિ અને ભરતી 
(સામાન્ર્) જનર્મો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ 
મુજિ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં કાર્મી 
ધોરિે અથવા િાંગામી ધોરિે સળાંગ છ 
માસથી કામગીરી િજાવતા િોર્ અને 
તેઓની પ્રથમ જનમિૂક જાિેરાતમાાંની 
જગ્ર્ામાાં દશાગવેલ વર્ મર્ાગદાની અાંદર 
થર્ેલ િોર્ તેવા કમગચારીઓ   

(૧) જાિેરાતમાાં લાર્કાત તરીકે અનુભવ માાંગેલ િોર્ 
તો ઉપલી વર્મર્ાગદા લાગુ પડશે નહિ . 
(૨) જાિેરાતમાાં અનુભવને લાર્કાત તરીકે માાંગેલ ન 
િોર્ પરાં તુ ઇજનેરી, તિીિી, ખેતી જવર્ર્ક, પશ ુ
જચહકત્સાની પદવી કે હડપ્લોમા ની જગ્ર્ા પર 
જનમિૂક પામેલ કમગચારીને જાિેરાતમાાંની આવી 
લાર્કાત વાળી જગ્ર્ા (Any Such Post) માટે 
ઉપલી વર્ મર્ાગદા લાગુ પડશે નિીં.  
(૩) જાિેરાતમાાં દશાગવેલ જગ્ર્ા માટે અનુભવ એક 
લાર્કાત તરીકે માાંગેલ ન  િોર્ ત્ર્ારે જ ેસાંવગગમાાંથી 
િઢતી મળવાપાત્ર િોર્ તેમાાં ફરજ િજાવતા 
કમગચારીને,  તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમર્ અથવા 
તો વધુમાાં વધ ુ પાાંચ વર્ગની છુટછાટ તે િે પૈકી જ ે
ઓછુાં  િોર્ તે મળશે. 



 
 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 

R-4 BRANCH 

 

Advt. No.30/2019-20 : Online applications are invited for the post of Law Officer, class-II 

(Charity Commissioner, Class-II, in the General State Service, in the Charity Organization, 

Gujarat State under the Legal department, during Date:15-10-2019, 13.00 p.m. to Date: 04-

11-2019,   13.00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of 

Commission   http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General 

Instructions, and the method of online application. 

 

- Tentative Date for P.T:- 02/02/2020 

- Tentative month for P.T Result:- APRIL - 2020 

- Tentative month for Interview:-  JULY - 2020 

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

Law Officer, class-II (Charity Commissioner, Class-II, Total No. of vacancy:-02 (TWO)  

(As Under) 
  

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women 

1 GENERAL 01 00 

2 SEBC 01 00 

 Total  02 00 

Note: -  

(1) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates 

thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of 

respective categories and also women candidates of that category and on the basis of 

qualifying standard prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of 

respective cadre/service. 

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

Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category. 

(3) Only the candidates having disability of OL, BL, OA, OAL, B, LV, BL,  

OA, MW & BLA can apply for the post and in the case of disability of 40% or more and up 

to 100% of B and LV are eligible to apply for the post. (considering the modern technology) 

 

(1) Educational Qualification:  

possess a degree in law (Special) or LL.B. (three years) or Degree in Law (Integrated) of five 
years course obtained from any of the Universities established or incorporated by or under 
the Central or State Act in India; or any other educational institutions recognized as such or 
declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission 
Act, 1956; 

 
(2) Experience: 

(i) Have at least three years of active and continuous experience as an advocate and 
such experience certificate shall be certified in case of an advocate practising in the 
High Court by the Registrar General and in other case by the Presiding Officer of the 
Court or the Tribunal where he practices as an advocate, or ; 
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(ii) Have about three years’ experience of legal matters in the Government/ Local 
Bodies/Government undertaking Board/Corporation/Limited Companies established 
under the Companies Act, 2013 or a University. 

 

Explanation : Legal Matters means all work relating to drafting of legal notice, affidavit, 
parawise remarks etc., filing of suits, appeals, providing opinion, briefing the concerned Law 
Officer or Advocate for the concerned court case pending before various courts. 

 (3) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment Rules, 1967, and  

(4) ) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
PAY: - Rs . 53100-1,67,800 (As per 7th  Pay Commission in Matrix Level-9) 

AGE: - not be more than 41 years of age  

(1) Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 
(2) Upper Age relaxation and other provision considered as per below 

table 

1 Women Candidates belonging to 

Unreserved Category  

05 Years 

 ( Maximum  45 years) 

2 S.E.B.C. Category of Gujarat origin 05 Years 

 ( Maximum  45 years) 

3 Women Candidates belonging to S.E.B.C. 

Category of Gujarat origin 

10  Years 

 (Including Five years relaxation for 

women) Maximum  45 years, 

4 Physically Disabled Candidates Eligible in 

Respective Category in Concerned subject. 

maximum up to 10 (ten) years subject to 

his / her ability to discharge duties 

attached to the posts, as may be 

performed by any other normal persons, 

on the basis of production of medical 

certificate prescribed by GAD circular 

dated 01-12-2008 from the Medical 

Board 

5 

 
 candidates 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 note prescribed 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. 

(iii) If experience is not prescribed as 



one of the qualifications in the 

advertisement, Govt. servants who 

are working on the post from which 

an employee can be promoted to 

the post so advertised, be entitled to 

relaxation of 5 year, or to the extent 

of equal number of years for which 

service has been put in by him, 

whichever is less. 

 
 

 

NOTE:- 

1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of 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 candidate 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 confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. Candidates shall keep ready the certification required 

in case of eligibility for interview (in the order mentioned in general instruction.) 

 

  

 

  (Asha Shah) 

 Joint Secretary  

Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ     
 
 ૧  નાગરરકત્વ:-  
 ઉમેદવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગહરક અથવા 
 (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
 (ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા 
 (ઘ) જતિેટનો જનવાગજસત જ ેભારતમાાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્ર્ુઆરી,૧૯૬૨ પિેલાાં 

       ભારતમાાં આવેલા િોવા જોઇએ,અથવા  
 (ચ) મળૂ ભારતીર્ વ્ર્જક્ત કે જ ેભારતમાાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પૂવગ 

પાહકસ્તાન (િાાંગ્લાદેશ), િમાગ (મ્ર્ાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્ર્ા, ર્ુગાન્ડા જવેા પૂવગ આહિકાના દેશો, સાંર્ુક્ત 
પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીર્ા, ઝાાંિીર્ા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીર્ા, અથવા જવર્ેટનામથી સ્થળાાંતર કરીન ેઆવલે 
િોવા જોઇએ પરાં તુ પેટાક્રમાાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માાં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા 
પ્રમાિપત્ર આપેલ િોવુાં જોઇએ. 

 
નોંધ:- જ ે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ     

      વવચારણામાાં લેર્ે. અને જો વનમણૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવર્ે તો રાજ્ય સરકાર 
      તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની ર્રતે કામચલાઉ વનમણૂક આપર્ે. 
 ૨  અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતાાં વધુ જાિેરાત માટે અરજી કરવાની િોર્ તો દરેક જાિેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની    
    રિેશે અને પ્રત્ર્ેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રિેશે. 
(૨) જિન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા    

ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સજવગસ ચાજીસ ફી ભરવાની રિેશે. અનામત વગગના ઉમેદવારો ( આજથગક 

રીતે નિળા વગો, સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વગગ, અનુસૂજચત જાજત અને અનુસૂજચત જનજાજત) 

તથા શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમદેવારો અને માજી સૈજનકોને ફી ભરવામાાંથી મુજક્ત આપવામા આવેલ છે. જથેી    

તેમિે કોઇ ફી ભરવાની રિેતી નથી.     

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો જો જિનઅનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રિેશે નિી. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાિેરાતમાાં અનામત જગ્ર્ાઓ દશાગવેલ ન િોર્ ત્ર્ાાં આવા ઉમેદવારો  

   જિનઅનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસાંદગી માટે જિનઅનામતના ધોરિો લાગુ પડશે. 
(૪) જાિેરાતમાાં મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત ન િોર્ તો પિ જ ે તે કેટેગરીમાાં મહિલા ઉમેદવારો 

અરજી   કરી શકે છે. 
(૫) જાિેરાતમાાં જ ેતે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્ર્ાઓ પૈકી મહિલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્ર્ાઓ અનામત  િોર્ ત્ર્ારે 

મહિલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્ર્ાઓ જસવાર્ની િાકી રિેતી જગ્ર્ાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવારો માટે 

અનામત છે તેમ ગિવાનુાં નથી, આ જગ્ર્ાઓ પર પુરુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે જવચારિા 

થઇ શકે છે, પુરુર્ તેમજ મહિલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્ર્ાઓ પૈકી ૦૩ જગ્ર્ા 

મહિલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં તુ િાકી રિેતી ૦૭ જગ્ર્ા સામે મહિલા ઉમેદવાર પિ પસાંદગી પામી 

શકે છે.) 



(૬) જાિેરાતમાાં માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત િોર્ તો પિ જ ે તે કેટેગરીમાાં પુરુર્ ઉમેદવાર 

અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાર્ તો આ જગ્ર્ાઓ પર પસાંદગી માટે પુરુર્ 

ઉમેદવારોની જવચારિા થઇ શકે છે. પરાં તુ જ ેજગ્ર્ાઓ મહિલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત િોર્ અને તે 

જગ્ર્ા ઉપર મહિલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસાંદગી પામે/જટેલી સાંખ્ર્ામાાં પસાંદગી પામે તો તેમન ેજ પ્રથમ 

જવચારિામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહિલા ઉમદેવાર પસાંદ ન થાર્ કે ઓછા મહિલા ઉમેદવાર પસાંદ થાર્ તો 

તેટલા પ્રમાિમાાં પુરુર્ ઉમેદવારોને ધ્ર્ાનમાાં  લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્ર્ા મહિલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત છે અને ૦૮ મહિલા ઉમદેવાર પસાંદ થાર્ છે તો  ૦૨ પુરુર્ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી  શકે છે.) 
(૭) પ્રાથજમક કસોટીના પહરિામના આધારે જ ેઉમેદવારો અરજી ચકાસિીને પાત્ર થતા િોર્, તેમિે આર્ોગ 

જિાવે ત્ર્ારે જરૂરી પ્રામાિપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આર્ોગની વેિસાઇટ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ કરવાના રિેશે.  

 ૩    જન્મ તારીખ:- 
(૧)  આર્ોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. િોડગ  દ્વારા અપાર્ેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાિપત્ર 

જ માન્ર્ રાખે છે. પરાં તુ આ પ્રમાિપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી િોવાનુાં ઉમેદવાર માન ે તો સક્ષમ 

અજધકારીએ આપેલ વર્ અને અજધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાજિત નકલ મોકલવાની રિેશે. આ પ્રમાિપત્રમાાં 

અજધકૃત અજધકારીએ સ્પષ્ટપિે જિાવેલ િોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મૂળ 

પ્રમાિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવલે પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી 

જન્મતારીખ ............... છે. જ ે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાાં દશાગવેલ 

જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પુરતુાં કારિ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વર્ અને અજધવાસનુાં 

પ્રમાિપત્ર તેની જવશ્વાસજનર્તા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો જનિગર્ આર્ોગ દ્વારા 

લેવામાાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપિ કારિસર ફેરફાર થઈ શકશે નિી. 

 ૪    વયમયાાદા :- 
(૧) ઉંમર જાિેરાતમાાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે. 
(૨) જાિેરાતમાાં દશાગવેલ  ઉપલી વર્મર્ાગદામાાં નીચે મુજિની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મુળ ગુજરાતના  સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે 
પછાત વગગના ઉમેદવારો 

પાાંચ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની 

મર્ાગદામાાં) 
 
 

૨ મુળ ગુજરાતના  સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે 
પછાત વગગના મહિલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ગ (આ છૂટછાટમાાં મહિલા માટેની 
છૂટછાટ કે જ ે પાાંચ વર્ગની છે, તેનો 
સમાવેશ થઇ જાર્ છે, વધુમાાં વધુ ૪૫ 
વર્ગની મર્ાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ જિન અનામત (સામાન્ર્) મહિલા ઉમેદવારો પાાંચ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની 
મર્ાગદામાાં) 

૪ શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વર્ગ (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ગની 
મર્ાગદામાાં)  

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


  
 ૫      ર્ૈક્ષવણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાિેરાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષજિક લાર્કાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા િોવા 

જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષજિક લાર્કાત માન્ર્ ર્ુજનવજસગટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ િોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ર્ ર્ુજનવજસગટી/સાંસ્થાના ગુિ પત્રક (િધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 

પ્રમાિપત્રોની સ્વર્ાં પ્રમાજિત નકલ રજુ કરવાની રિેશે. કોલેજના આચાર્ગ દ્વારા અપાર્ેલ પ્રમાિપત્ર માન્ર્ 

ગિવામાાં આવશે નિી. 
(૪) શૈક્ષજિક લાર્કાત કામચલાઉ ધોરિે માન્ર્ રાખવી તેવો ઉમદેવાર નો િક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નિી. 
(૫) જો જગ્ર્ાના ભરતી જનર્મોમાાં દશાગવેલ શૈક્ષજિક લાર્કાતની સમકક્ષ લાર્કાત માન્ર્ ગિાશે તેવી જોગવાઇ 

િોર્  તો, જાિેરાતમાાં દશાગવેલ લાર્કાતની સમકક્ષ લાર્કાત ઉમદેવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો િક્ક દાવો િોર્ 

તો આવા  ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાજપત કરતા આદેશો/અજધકૃતતાની જવગતો આપવાની રિેશે. 
 ૬  અનુભવ:- 

(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.  
(૨) (અ)જાિેરાતમાાં અન્ર્થા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી િોર્ તો જરૂરી લાર્કાતો મેળવવામાાં આવ ેતે તારીખથી,    
(િ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુવ ગિવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમદેવારે અરજીમાાં જ ેઅનભુવ દશાગવેલ િોર્ તેના સમથગનમાાં અનભુવનો સમર્ગાળો (હદવસ, માસ, વર્ગ),     

મૂળ પગાર અને કુલ પગારની જવગતો તથા િજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની જવગતો સાથનેુાં 

સ્વર્ાંસ્પષ્ટ પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રિેશે. આવુાં પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાજધકારીની સિી 

અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રિેશે. ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ 

કરેલ પ્રમાિપત્ર માન્ર્ ગિવામાાં આવશે નહિ.  

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનુભવના પ્રમાિપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની જવનાંતી માન્ર્ રાખવામાાં આવશે 

નિીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સાંપૂિગ જવગતો સાથનેા અનુભવનુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ કરવામાાં આવશે નહિ, તો  

ઉપલબ્ધ પ્રમાિપત્ર / જવગતોના  આધારે આર્ોગ જનિગર્ કરશે. જ ેઉમેદવારોને િાંધનકતાગ રિેશે.  

૫ ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી 
સેવા અને વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ર્) 
જનર્મો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ મુજિ ગુજરાત 
સરકારની નોકરીમાાં કાર્મી ધોરિે અથવા 
િાંગામી ધોરિે સળાંગ છ માસથી કામગીરી 
િજાવતા િોર્ અને તેઓની પ્રથમ જનમિૂક 
જાિેરાતમાાંની જગ્ર્ામાાં દશાગવેલ વર્ મર્ાગદાની 
અાંદર થર્ેલ િોર્ તેવા કમગચારીઓ   

(૧) જાિેરાતમાાં લાર્કાત તરીકે અનુભવ 
માાંગેલ િોર્ તો ઉપલી વર્મર્ાગદા લાગુ 
પડશે નહિ . 
(૨) જાિેરાતમાાં અનુભવને લાર્કાત તરીકે 
માાંગેલ ન િોર્ પરાં તુ ઇજનેરી, તિીિી, 
ખેતી જવર્ર્ક, પશુ જચહકત્સાની પદવી કે 
હડપ્લોમા ની જગ્ર્ા પર જનમિૂક પામેલ 
કમગચારીને જાિેરાતમાાંની આવી લાર્કાત 
વાળી જગ્ર્ા (Any Such Post) માટે 
ઉપલી વર્ મર્ાગદા લાગુ પડશે નિીં.  
(૩) જાિેરાતમાાં દશાગવેલ જગ્ર્ા માટે 
અનુભવ એક લાર્કાત તરીકે માાંગેલ ન  
િોર્ ત્ર્ારે જ ે સાંવગગમાાંથી િઢતી 
મળવાપાત્ર િોર્ તેમાાં ફરજ િજાવતા 
કમગચારીને,  તેઓએ િજાવેલ સેવાના 
સમર્ અથવા તો વધુમાાં વધ ુપાાંચ વર્ગની 
છુટછાટ તે િે પૈકી જ ે ઓછુાં  િોર્ તે 
મળશે. 



(૫) અાંશકાલીન, રોજજાંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંજત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ ચાજગ (મળૂ 

િોદ્દા જસવાર્ની વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ર્ અનભુવ 

તરીકે ગિતરીમાાં લેવામાાં આવશ ેનિીં. ઉપરાાંત અભ્ર્ાસકાળ દરજમર્ાન મેળવેલ અનુભવ (ઉ.દા. Ph.D. 

દરજમર્ાન મેળવેલ સાંશોધનનો અનુભવ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior 

Research fellow તરીકે કરેલી કામગીરી) માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નિી.  

 ૭  અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા અને આવથાક રીતે 

નબળા  વગા :- 
(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂજચત જાજત, અનુસૂજચત જનજાજત, સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વગગ અન ે

આજથગક રીતે નિળા વગગ ના ઉમદેવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુૂજચત જાજત, અનુસૂજચત જનજાજત, સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વગગ અને આજથગક રીતે નિળા 

વગગ  પૈકી ઉમેદવાર જ ેવગગના િોર્ તેની જવગતો અરજીપત્રકમાાં અચૂક આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સાંિાંજધત કોલમમાાં જ ે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નિી િોર્ તો પાછળથી અનામત 

વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો િક્ક દાવો માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નિીં. 
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અજધકારી દ્વારા જનર્ત નમુનામાાં 

આપવામાાં આવેલ જાજત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક  સામેલ કરવાની રિેશે. અરજીપત્રક સાથ ે

જાજત પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નિીં િોર્ તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નિીં અને અરજીપત્રક રદ 

થવાને પાત્ર િનશે. 
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત 

વગગમાાં” નિી થતો િોર્ તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો િોવા અાંગનેુાં 

સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અજધકાહરતા જવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી જનર્ત થર્ેલ ગુજરાતી 

નમૂના ‘પહરજશષ્ટ-ક’ મુજિનુાં અથવા નવા જનર્ત કરાર્ેલ ગજુરાતી નમૂના ‘પહરજશષ્ટ-૪’ મુજિનુાં પ્રમાિપત્ર  

રજૂ કરવાનુાં રિેશે. 
(૬)(બ) સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અજધકારીતા જવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજિ ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહિ થવા અાંગેના પ્રમાિપત્ર’ની મિત્તમ 

અવજધ (Validity) ઈસ્ર્ુ થર્ા-વર્ગ સહિત ત્રિ નાિાકીર્ વર્ગની રિેશે પરાં તુ આવુાં પ્રમાિપત્ર સાંિાંજધત 

જાિેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ર્ુ કરાર્ેલ િોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાિપત્ર 

આ સમર્ગાળા દરજમર્ાન ઇસ્ર્ ુથર્ેલુ િશે, તો જ માન્ર્ રાખવામાાં આવશે અન્ર્થા તે માન્ર્ રાખવામાાં 

આવશે નહિ. 
(૬)(ક) પહરજિત મહિલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાિપત્ર તેમના માતા-જપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાનુાં 

રિેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પજતની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરેલ િશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં 

આવશ.ે 
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જ ે ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહિ થવા અાંગનેુાં પ્રમાિપત્ર’ ની 

જવગતો જિાવેલ િોર્ તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રિેશે. જો આવા પ્રમાિપત્રમાાં કોઈ ભૂલ િોવાન ે

કારિે ઉમેદવાર જાિેરાતની છેલ્લી તારીખ િાદનુાં નવુાં પ્રમાિપત્ર મેળવે તો પિ સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે 

પછાત વગગના ઉમદેવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જિાવેલ પ્રમાિપત્ર જ માન્ર્ રિેશે.  
  (૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાાં સમાવશે ન થતો િોવા અાંગેનુાં પ્રમાિપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્ર્ાને લેવાર્ છે. 

પ્રમાિપત્રની અવજધ િવે ત્રિ વર્ગની છે. પરાં તુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપિ માપદાંડમાાં આ અવજધ દરમ્ર્ાન 

ફેરફાર થાર્ તો તેની સ્વૈજચ્છક જાિેરાત સાંિાંજધત ઉમદેવારે તથા તેના માતા-જપતા/વાલીએ સ્વર્ાં સાંિાંજધત 

સત્તાજધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાિપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાિેર સેવા આર્ોગન ે

કરવાની રિેશે. ઉમેદવાર/માતા-જપતા/વાલી આવી જાિેરાત નહિાં કરીને કોઈપિ જવગતો છૂપાવશે તો તેઓ  



 
      કાર્દેસરની કાર્ગવાિીને પાત્ર િનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગગમાાં 

સમાવેશ નહિ થવા અાંગેના પ્રમાિપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપિ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્વૈજચ્છક જાિેરાત 

કરવાની જવાિદારી ઉમેદવાર/માતા-જપતા/વાલીની વ્ર્જક્તગત રીતે અને સાંર્ુક્ત રીતે રિેશે. 
(૭) આજથગક રીતે નિળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ર્ સરકારના સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અજધકારીતા જવભાગના તા. 

૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડિલ્ર્ુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી જનર્ત થર્ેલ નમૂના ( 

અાંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાાં પહરજશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આજથગક રીતે નિળા વગો 

માટેના પ્રમાિપત્રના નાંિર અન ે તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના રિેશે. આ પાત્રતા 

પ્રમાિપત્ર સાંિાંજધત જાિેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્ર્ુ કરાર્ેલ િોવુાં 

જોઈએ. જો આ પ્રમાિપત્ર આ સમર્ગાળા દરજમર્ાન ઇસ્ર્ુ થર્લુે િશે, તો જ માન્ર્ રાખવામાાં આવશ ે

અન્ર્થા તે માન્ર્ રાખવામાાં આવશે નહિ.  
(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જિનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથ ે

જનર્ત ધોરિો (અથાગત વર્મર્ાગદા ,અનુભવની લાર્કાત, જિનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ 

િોર્ તેના કરતાાં વધુ જવસ્તૃત કરેલ અન્ર્ કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા જસવાર્ પોતાની ગુિવત્તાના આધારે 

પસાંદગી પામે તો જિનઅનામત જગ્ર્ાની સામે ગિતરીમાાં લેવાના થાર્ છે. 
(૯)  ઉમદેવારે અરજીમાાં જાજત અાંગે જ ે જવગત દશાગવેલ િશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની જવનાંતી માન્ર્ 

રાખવામાાં આવશે નિી. 
 જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ    
 હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવર્ે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ   
 વવચારણામાાં લેવામાાં આવર્ે નરહ. 
 
 ૮    માજી સૈવનક 
 (૧) માજી સૈજનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં જવગતો આપવાની રિેશે. 
 (૨) માજી સૈજનક ઉમેદવારે હડસ્ચાજગ િુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાની  રિેશે. 
 (૩) સામાન્ર્ વિીવટ જવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨             

   જોગવાઇ મુજિ માજી સૈજનકોન ેઅરજીપત્રકની હકાંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મુજક્ત  
          આપવામાાં આવેલ છે. 
 

 ૯    ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
 (ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ  જવગતો આપવાની રિેશે. 

 (ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ િોર્ તેવા ઉમેદવારન ેજ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર       
     રિેશે. શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમદેવારે (૧) અાંધત્વ અથવા ઓછી દ્રહષ્ટ (૨)    
     શ્રવિની ખામી (૩) િલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે   
     દશાગવવુાં. 

 (ગ) જાિેરાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારો માટે અનામત જગ્ર્ા દશાગવેલ ન િોર્,પરાં તુ જગ્ર્ાની  
          ફરજોને અનુરૂપ જ ેપ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગિેલ િોર્ તેઓ તે જાિેરાત માટે  
          અરજી કરી શકશ.ે આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
  (ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમાાં સામાન્ર્ વિીવટ જવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના                

પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી જનર્ત થર્ેલ નમૂનામાાં સરકારી િોજસ્પટલના   

સુજપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/જસજવલ સજગન/મેહડકલ િોડગ   દ્વારા આપવામાાં આવલે પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક  



          મોકલવાની રિેશે. જો પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નિીં આવેલ િોર્ તો ત ેપાછળથી સ્વીકારવામાાં 

આવશે નિીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નિીં. 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદવાર 
 મહિલાઓની  અનામત જ્ગ્ર્ાઓ માટે જો ર્ોગ્ર્ મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિીં થાર્ તો તે જગ્ર્ા જ ેતે કક્ષાના 
 (category) પુરુર્ ઉમેદવારોન ે ફાળવી શકાશે.   

 ૧૧    વવધવા ઉમેદવાર 
  (૧) ઉમેદવાર જવધવા િોર્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “િા” અવશ્ર્ લખવુાં  અન્ર્થા “લાગુ પડતુાં નથી”  
         એમ દશાગવવુાં . 
  (૨) જવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરેલ િોર્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “િા” અચૂક લખવુાં અન્ર્થા    
        “લાગુ પડતુાં  નથી” એમ દશાગવવુાં . 
 (૩) જવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરેલ ન િોર્ અને જવધવા ઉમદેવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા િોર્ તો અરજી 

     સાથ ેપુન: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડેજવટ રજુ કરવાની રિેશે. 
 (૪) જવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજિ તઓેએ મેળવેલ ગુિમાાં પાાંચ ટકા ગુિ ઉમેરવામાાં 

     આવશ.ે 
 (૫) કોઇ મહિલા ઉમેદવાર જાિેરાત માટે અરજી કરે તે સમર્ે “જવધવા” ન િોર્, પરાં તુ અરજી કર્ાગ િાદ અથવા 

     જાિેરાત પ્રજસધ્ધ થર્ાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગર્ા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રર્ાના કોઇપિ તિકે્ક “જવધવા”                         
     િને અને ત ેઅાંગે જરૂરી દસ્તાવજેી પૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી   
     પ્રહક્રર્ાના જ ેપિ તિક્કા િાકી િોર્ તે તિક્કાથી જ તેવા મહિલા ઉમેદવારોને “જવધવા મહિલા  
     ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  

  
 જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈવનક, ર્ારીરરક અર્ક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી 

 વધુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જમેાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે 
 મળર્ે.    
 ૧૨     ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

  (૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર િસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં સેવા િજાવતા      

     અજધકારીઓ / કમગચારીઓ આર્ોગની જાિેરાતના સાંદભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાિ        

        ઉમેદવારે પોતાના જવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કર્ાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચૂક કરવાની રિેશે. જો 

        ઉમેદવારના જનર્ોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી 

        નિીં આપવાની જાિ કરવામાાં આવશે તો તઓેની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 
 (૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ર્ કોઇપિ રાજ્ર્ સરકારની નોકરીમાાં િોર્ તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે  
         જનમિૂક અજધકારીનુાં  ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રિેશે. 
 (૩)  રૂિરૂ મુલાકાત સમર્ે ઉમદેવારે સક્ષમ અજધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર અસલમાાં રજુ 

        કરવાનુાં રિેશે. 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  

 ગુજરાત જાિેર સેવા આર્ોગ કે અન્ર્ જાિેર સેવા આર્ોગ અથવા અન્ર્ સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર િસ્તકની 

 સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્ર્ારેર્ પિ ગેરલાર્ક ઠરાવેલ િોર્ તો તેની  જવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રિેશે. જો 

 ઉમેદવારનો ગેરલાર્કનો સમર્ ચાલુ િશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર િનશે. 
 ૧૪      ફરવજયાત વનવૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

 અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર િસ્તકની કાંપની કે િોડગ  કોપોરેશનમાાંથી ક્ર્ારેર્ પિ  ફરજજર્ાત  
     જનવૃજત્ત,  રૂખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવલે િોર્ તો અરજીપત્રકમાાં તેની જવગત આપવાની રિેશે. 



 ૧૫  રજીસ્ટરે ર્ન :-  
 તિીિી/દાંત જવજ્ઞાન/પશુ જચહકત્સા/કાર્દાની અથવા અન્ર્ જ્ગ્ર્ા માટેના હકસ્સામાાં કે જમેાાં રજીસ્ટર ેશન જરૂરી  
     િોર્ ત્ર્ાાં ઉમદેવારે રજીસ્ટર ેશન પ્રમાિપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રિેશે અને અરજી સમર્ે રજીસ્ટર ેશન જ ેતે સાંસ્થા  
     ખાતે ચાલુ છે તેવુ પ્રમાિપત્ર રજૂ કરવાનુાં રિેશે. 
 

 ૧૬       અગત્યની જોગવાઇઓ :-    
 (૧) આ જગ્ર્ાની જનમિૂક માટે પ્રથમ પ્રાથજમક કસોટી અને ત્ર્ારિાદ રૂિરૂ મુલાકાત ર્ોજીને કરવામાાં આવશે 

     પ્રાથજમક કસોટીના ગુિ ક્રમાાંનુસાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસિી કરી ઉમેદવારોને  રૂિરૂ મુલાકાત માટેની   
         પાત્રતા નક્કી કરાશ.ે આ કસોટીનુાં માધ્ર્મ આર્ોગ જનર્ત કરે તે મુજિ ગુજરાતી અથવા અાંગ્રેજી રિેશે.   
         પ્રાથજમક કસોટી સામાન્ર્ત: ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે    
         ઉપજસ્થત રિેવાનુાં રિેશે. પ્રાથજમક કસોટી અને રૂિરૂ મુલાકાતમાાં મેળવેલ ગુિના આધારે આખરી પસાંદગી  
         કરવામાાં આવશે.  
  (૨) પ્રાથજમક કસોટીમાાં આર્ોગે જનર્ત કરેલ લઘુત્તમ લાર્કી ધોરિ મુજિના ગુિ મેળવવા ફરજજર્ાત છે. એટલે  
         કે જ ેકોઈ ઉમેદવાર પ્રાથજમક કસોટીમાાં આર્ોગે જનર્ત કરેલ લઘુત્તમ લાર્કી ધોરિ મુજિના ગુિ મેળવી  
         શકશે નહિ તો રૂિરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસિીને પાત્ર ઉમેદવારોને ર્ાદી માટે  
         જવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નિીં.    
 ૧૭       રૂબરૂ મુલાકાત:-  

(૧) રૂિરૂ મુલાકાત આર્ોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથજમક કસોટીના પહરિામના આધારે રૂિરૂ   
   મુલાકાત માટે પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂિરૂ મુલાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીર્ાત પિે ઉપજસ્થત થવાનુાં  
   રિેશે. તેમજ જ ેભરતી પ્રસાંગો અન્વર્ે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથવા શારીહરક માપદાંડ ચકાસિીની  
   જોગવાઇ છે, તેવા તમામ તિકે્ક ઉમેદવારે ફરજીર્ાત પિે ઉપજસ્થત રિેવાનુાં રિેશે. જો ઉમેદવાર ભરતી  
   પ્રહક્રર્ાના કોઈ પિ તિકે્ક ગેરિાજર રિેશે તો તેમની ઉમદેવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

 (૨) અનસુૂજચત જાજત, અનુસૂજચત જન જાજતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકનુ સાધન નથી તેવા  ઉમેદવારો કે  
        જઓેના માતા-જપતા ની વાજર્ગક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન િોર્ તેઓને તમેના રિેઠાિના સ્થળેથી રૂિરૂ  
        મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એસ.ટી. જનગમ દ્વારા જનર્ત થર્ેલ હટહકટના દર પ્રમાિે િસ  
        ભાડુાં  મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂિરૂ મુલાકાતના હદવસે જનર્ત ફોમગ ભરવાનુ રિેશે અને તેની સાથે  
        અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રિેશે. 
 (૩) રૂિરૂ મુલાકાતના હદવસે રૂિરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજુ કરવાના રિેશે. 

     તથા આ પ્રમાિપત્રોની સ્વર્ાંપ્રમાજિત નકલો (Self-Attested Copies) અને િારકોડ વાળા     
     અરજીપત્રકની નકલ પિ આર્ોગ ભવનમાાં જમા કરાવવાની રિેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે 
     નિીં તો તેઓ રૂિરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર િનશે નિીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

 (૪) વગગ-૩ના હકસ્સામાાં રૂિરૂ મુલાકાત ર્ોજવાની થતી ન િોઈ, વગગ-૩ની ભરતી પ્રહક્રર્ામાાં રૂિરૂ મુલાકાતની 

        જોગવાઈ લાગુ પડશે નિીં.  

૧૮    નીચે દર્ાાવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવર્ે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જ ેસાંપૂણા નથી )   
 (૧) અરજીમાાં દશાગવેલ જવગતો અધૂરી કે અસાંગત િોર્. 
 (૨) અરજીમાાં ઉમદેવારે સિી અપલોડ કરેલ ન િોર્. 
 (૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ િોર્. 
 (૪) અરજીમાાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન િોર્. 
 (૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અજધકારી દ્વારા  

        અપાર્ેલ પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 
 (૬) માજી સૈજનક ઉમેદવારે હડસ્ચાજગ િુકની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્ 
 (૭) ઉમેદવારે શૈક્ષજિક લાર્કાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદવી પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 



 (૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 
 (૯) ઉમદેવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દશાગવેલ િોર્ (જનેા આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી િોર્) પરાં તુ તેના 

        સમથગનમાાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ ન િોર્ અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાિપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમર્ગાળો, 
     મુળ પગાર, કુલ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન િોર્,અનુભવનુાં પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ  
         ઉપર િોર્ તથા સક્ષમ સત્તાજધકારીની સિી જવનાનુાં િોર્. 
 (૧૦) તિીિી જશક્ષિ જવર્ર્ક જ્ગ્ર્ાની જાિેરાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/       

      CCIM/ CCH માન્ર્ છે, તેવુ ર્ુજનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અજધકારીનુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ કરેલ ન 

     િોર્. 
 ૧૯   વનમણૂક :- 

 (૧) ઉપરની જાિેરાત સાંિાંધમાાં જનમિૂક માટે પસાંદ  થર્ેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સાંિાંજધત જવભાગને આર્ોગ 

       દ્વારા ભલામિ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી જનમિૂકપત્ર મેળવતાાં પિેલાાં કોમ્પ્ર્ુટર અાંગેની  
         સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ર્ સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાર્કાત મળેવી લેવાની રિેશે. આ  
         પ્રકારની લાર્કાત નિીં ધરાવનાર ઉમેદવાર જનમિૂકન ેપાત્ર િનશે નિીં. 
 (૨) જનમિૂક અાંગેની સઘળી કાર્ગવાિી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી િોવાથી આ અાંગેનો કોઇપિ પત્રવ્ર્વિાર 

       આર્ોગ ધ્ર્ાને લેશે  નિીં. 
  (૩) ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષજિક લાર્કાત / અનુભવ /ઉંમર વગેરેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાિપત્રો કોઇપિ  
          તિકે્ક અર્ોગ્ર્ માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામિ િાદની જનમિૂક પિ રદ થવાને  
          પાત્ર રિેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીર્ ફોજદારી ધારા  િેઠળની કાર્ગવાિી ને પાત્ર થશે, જથેી ઉમેદવારને  
          સલાિ આપવામાાં આવે છે કે, તેમિે રજુ કરેલા પ્રમાિપત્રો ખુિજ ચોકસાઈથી પુિગ રીતે ખરાઈ કર્ાગ િાદ  
          જ આર્ોગમાાં રજુ કરવા. 

 ૨૦    ગેરવતાણૂાંક અાંગે દોવિત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં :- 
  ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપિ પ્રકારની ખોટી  
     માહિતી  દશાગવવી  નિી,તેમજ આવશ્ર્ક માહિતી છૂપાવવી નિી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે   
     તેની પ્રમાજિત નકલમાાં કોઇપિ સાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપિ ચેડાાં કરવા નિીં  
     અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નિી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી વધુ  
     દસ્તાવજેોમાાં અથવા તનેી પ્રમાજિત નકલમાાં કોઇપિ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા જવસાંગતતા જિાર્ તો તે  
     જવસાંગતતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમદેવાર આર્ોગ દ્વારા દોજર્ત જાિેર થર્ેલ િોર્ અથવા થાર્  
     તો , 
 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપિ રીતે ર્ોગ્ર્તા પ્રાપ્ત કરવા 
 (ર) નામ િદલીને પરીક્ષા આપવી, 
 (૩) કોઇ અન્ર્ વ્ર્જક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુિગ કરાવ્ર્ુ િોર્ , 
   (૪) િનાવટી દસ્તાવજે રજુ કર્ાગ િોર્, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ ચેડા 

     કરેલ િોર્,   
 (પ) અગત્ર્ની િાિત છુપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા ખોટા જનવેદનો કરેલ િોર્, 
 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપિ અજનર્જમત કે અનુજચત ઉપાર્ોનો સિારો લીધો િોર્ , 
  (૭)કસોટી સમર્ે કોઇ અનુજચત સાધનોનો ઉપર્ોગ કર્ો િોર્ , 
 (૮) ઉત્તરવિી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અજશષ્ટ  િાિતો સહિતની અસાંગત િાિતો રજુ કરેલ િોર્, 
 (૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપિ રીતની ગેરવતગિૂક આચરવી,જવેી કે અન્ર્ ઉમેદવારની જવાિવિીની નકલ કરવી, 

       પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપિ છાપેલ કે િસ્તજલજખત સાહિત્ર્ની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે  
         કોઇ સાાંકેજતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ર્  ઉમેદવારોન ેનકલ કરાવવાની ગેરહરતીઓ પૈકી કોઇપિ ગેરરીતી       
         આચરવા માટે, 
  



 
(૧૦)આર્ોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અાંગે જનર્ુકત થર્ેલા કમગચારીઓને પજવિી કરવી, કોઇપિ પ્રકારની 

        શારીહરક ઇજા પિોચાડવી અથવા  
(૧૧)ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાર્ેલ દરેક અથવા કોઇપિ કૃત્ર્ કરવા કે કરાવવા પ્રર્ત્ન કર્ો િોર્ તેિે કે   
         સીધી અથવા આડકતરી રીતે આર્ોગ પર દિાિ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ જશક્ષા ઉપરાાંત  
         આપોઆપ, ફોજદારી કાર્ગવાિીને પાત્ર િનશે.  
 (ક) આર્ોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગરેલાર્ક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  
 (ખ) તેને આર્ોગ લે તેવી કોઇપિ પરીક્ષા કે કોઇપિ રૂિરૂ મુલાકાત માટે કાર્મી કે મુકરર                   
                 મુદત માટે  
 (૧) આર્ોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપિ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને  
 (ર) રાજર્ સરકાર િેઠળની કોઇપિ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગરેલાર્ક ઠરાવી શકાશે અને  
 (ગ) જો સરકારી સવેામાાં અગાઉથી જ િોર્ તો તેના જવરૂધ્ધ સમુજચત જનર્મો અનુસાર            
                          જશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે. 

 (૧ર) ઉપરોકત જવગતોમાાં જનહદગષ્ટ કરેલ જશક્ષા કરતા પિેલા આર્ોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીન ે
     (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામનેા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે, 
    (ર) લેજખતમાાં જશક્ષા અાંગે િચાવનામુાં- િકીકત રજુ કરવા અને  
     (૩) જશક્ષા અાંગે જનર્ત સમર્ મર્ાગદામાાં રૂિરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  

 

 
(આશા શાિ) 
સાંર્ુક્ત સજચવ 

ગુજરાત જાિેર સેવા આર્ોગ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online  અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત 

 

આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર         
તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ ,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ,૧૩.૦૦ કલાક સિુીમાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps 
(૧) થી (૧૬) અનસુરવાનારહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
 
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply Online Click કરવુાં.આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 
બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બિી જ વવગતોનો અભ્યાસ 
ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુાં. 
(૩) Law Officer, class-II ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format 
માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો 
ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details”માાં જયાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, 
તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click 
કરવુાં અને પોતાની શૈક્ષચણક વવગતો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience 
ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વિારાનો અનભુવ ojas 

moduleમાાં સમાવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા 
પ્રમાણે આપે વિારાના અનભુવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી. 
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes/No પર click કરવુાં. 
(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 સાંદભગમાાં 
આયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  
(૧૧) જો આપના અરજીપત્રકમાાં કોઇ સિુારા-વિારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી 
શકાશે, આ સવુવિા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા 
પછી/બાદ આ સવુવિા ઉપલબ્િ રહશેે નહીં. 
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં photo અને signature 

upload કરવાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુાં માપ 
૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા. સૌપ્રથમ 
તમારો photo અને signature.jpg Formatમાાં (10KB) સાઇઝથી વિારે નહીં તે રીતે Computerમાાં 
હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose Fileના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg 

Formatમાાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Buttonને click 
કરો. હવે “Browse” Buttonની બાજુમાાં “Upload“ Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo 
દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે. 
(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “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  
 
 

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


અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સિુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સિુારો 
કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સિુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી 
confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સિુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સિુારવાની જરૂર ન 
જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હવે પછીની બિી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation 

number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ 
કાઢી રાખવી. 
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે. 

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સવવિસ ચાર્જ તાાઃ ૩૧-૧૦-૨૦૧૯, ૧૩:00 કલાક સિુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુાં 
ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી:- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં. અને વવગતો 
ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાાં 
“Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode”ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ 
પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ 
ગઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આવશે અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો 
પ્રરક્રયામાાં 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 માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો 
સરહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે 
અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

(૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુાં રહશેે અને જયારે 
આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી 
મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સાંબાંવિત પ્રમાણપત્રો 
અને લાગ ુ પર્તા આિાર પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાતમાાં 
દશાગવેલ વવગત મજુબ સાંપણુગ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સરહત વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામાાં આયોગમાાં ગાાંિીનગર ખાતે જમા કરાવવાના 
રહશેે. 
(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ 
ર્ાઉનલોર્ કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત વવગતો વાંચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ 
ના હોય તો પાસપોટગ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો 
ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા 
છોર્યાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)   
(૩) જાવતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાવત, અન.ુ જનજાવત અને સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે) 
 
 



(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત  પછાત વગગના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુબ વનયત 
સમયગાળાનુાં ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પરરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંબર અને તારીખનુાં જ) 
રજુ કરવાનુાં રહશેે. પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-વપતાના આવકના 
સાંદભગમાાં રજુ ાં કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો 
તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.વવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં 
વનયત નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સવુપ્રટેન્ર્ને્ટ/વસવવલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંિણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો 
તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) વવિવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક (બિાાં જ વર્ગ/સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧) અનસુ્નાતક (બિાાં જ વર્ગ/સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૨) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩) વવદેશની યવુનવવસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવિકૃતતાની વવગતો/પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુાં રહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમગચારીના સબાંિમાાં “ના-વાાંિા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપર્તા 
સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની વવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સાંશોિનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંિાનમાાં લાગ ુપર્તા અન્ય આિાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો    

અરજીપત્રક ચબર્ાણો સાથે  વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં 
આવેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પરુાવા જોર્વામાાં આવેલ 
નહીં હોય તો ઉમેદવારી સીિે સીિી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં 
ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, 
તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે. 
ખાસ અગત્યની સચુના:- સાંપણુગ અરજીપત્રક વનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ 
ગયા બાદ નહીં જોર્લે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત 
કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા વવચારણામા લેવાશે નહીં. 
(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે 
માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી 
કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત 
ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય  
 
 



ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંર્ કરવામાાં આવશે 
નહીં. 
અરજીફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ 

ભરવાનો રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. 
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. પરાંત ુ ગજુરાત 

વસવાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંિાવવી હોય તો,  
ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે જ અરજી કરવાની રહશેે અને ચબનઅનામત વગગ માટે વનયત 
થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇપણ 
સાંજોગોમાાં પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત 
પોસ્ટઓરફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકર્માાં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે 
પે-ઓર્ગરના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ લેવી. 

 
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, 
આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત િરાવતા નથી તેમ માલમૂ 
પર્શે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 
નોંિ: ચેરીટીતાંત્રમાાં કાયદા અવિકારી, વગગ-૨ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના 
આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની વવગત, વયમયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની 
વવગતો, પરરવશષ્ટ-’ક’નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંિા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, 
શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ વવગતો આયોગની 
કચેરીના નોરટસ બોર્ગ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 
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