
 

          

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

 

                                                                                            આર/૭ શાખા 

સરકારી વવનયન, વાણીજય, વવજ્ઞાનની કોલેજો ખાતે વવવવધ વવષયના મદદ. પ્રાધ્યાપક, (ગ.ુ વશ. સે. વગગ-૨) 
(કો.શા.) ની નીચે દશાગવેલ  કુલ ૫૫૪ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે જા.ક્ર. ૬૯/૨૦૧૬-૧૭થી    
૯૪/૨૦૧૬-૧૭ Online અરજીઓ તા: ૧૫/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા: ૩0/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક 
સધુી મગંાવવામા ંઆવે છે. આ જાહરેાતની અરજીનુ ંફોમગ., ઉંમરમા ંછૂટછાટ વવગેરે આયોગના નોટીસ બોર્ગ અથવા 
આયોગની વેબ સાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા વવનતંી છે. જાહરેાતની બધી જ સપંણુગ વવગતો 
આયોગની વેબસાઇટ પર વચંાણ ેલઇને જ ઉમેદવારે Online અરજી કરવાની રહશેે. આ જગ્યાની  પ્રાથમીક 
કસોટી અંદાજે ફેબ્રઆુરી-માચગ ૨૦૧૭ મા ં યોજવામા ંઆવશે.  પ્રાથવમક કસોટીનુ ંપરીણામ સભંવત: માચગ-એવપ્રલ 
૨૦૧૭ મા ંપ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. તથા રુબરુ મલુાકાત સભંવત: મે-જુન-જુલાઇ-ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ મા ં
યોજાશે.  

જાહરેાત 
ક્રમાાંક  

વિષયન ાં નામ ક લ 

જગ્યા
ઓ  

કક્ષાિાર જગ્યાઓ  કક્ષા િાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ માટે 
અનામત જગ્યાઓ 

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

   સામાન્ય અન .જા
વત 

અન .જનજા
વત 

સા.શૈ.પ. 
િર્ગ 

સામાન્ય અન જા
વત 

અન .જનજા
વત 

સા.શૈ.પ. 
િર્ગ 

૬૯ ગજુરાતી ૨૬ ૧૫ - ૦૪ ૦૭ ૦૪ - ૦૧ ૦૨ 

૭૦ હહન્દી ૪૧ ૨૭ ૦૧ ૦૪ ૦૯ ૦૮ - ૦૧ ૦૩ 

૭૧ અંગ્રેજી ૯૨ ૪૦ ૦૪ ૧૭ ૩૧ ૧૩ ૦૧ ૦૬ ૧૦ 
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૭૨ ઉર્દગ  ૦૨ ૦૨ - - - - - - - 

૭૩ પશીયન  ૦૩ ૦૨ - - ૦૧ - - - - 

૭૪ સસં્ક્રુત  ૩૯ ૧૮ ૦૨ ૦૮ ૧૧ ૦૫ - ૦૨ ૦૪ 

૭૫ નાટય શાસ્ત્ર ૦૩ ૦૧ - ૦૧ ૦૧ - - - - 

૭૬ રાજયશાસ્ર્ત્ર  ૦૩ ૦૧ - ૦૧ ૦૧ - - - - 

૭૭ તત્વજ્ઞાન  ૦૩ ૦૧ - ૦૧ ૦૧ - - - - 

૭૮ સમાજશાસ્ત્ર ૩૧ ૧૮ ૦૧ ૦૪ ૦૮ ૦૫ - ૦૧ ૦૨ 

૭૯ મનોવવજ્ઞાન  ૧૪ ૦૭ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૨ - ૦૧ ૦૧ 

૮૦ ઇવતહાસ ૧૮ ૧૧ - ૦૩ ૦૪ ૦૩ - ૦૧ ૦૧ 

૮૧ અથગશાસ્ત્ર ૫૧ ૨૯ ૦૨ ૦૮ ૧૨ ૦૯ - ૦૨ ૦૪ 

૮૨ એકાઉન્ટન્સી ૨૧ ૧૦ ૦૨ ૦૪ ૦૫ ૦૨ - ૦૧ ૦૧ 

૮૩ ઇલેક્ટ્રોવનક્ટ્સ ૦૭ ૦૪ - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - ૦૧ 

૮૪ રસાયણશાસ્ત્ર ૪૪ ૨૧ ૦૬ ૧૪ ૦૩ ૦૬ ૦૨ ૦૪ ૦૧ 

૮૫ માઇક્રોબાયોલોજી ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૧ - - - - 

૮૬ વનસ્ક્રપવતશાસ્ત્ર ૨૫ ૧૧ ૦૩ ૦૭ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 

૮૭ આંકર્ાશાસ્ત્ર ૧૮ ૦૬ ૦૧ ૦૫ ૦૬ ૦૧ - ૦૧ ૦૨ 

૮૮ ભૌવતકશાસ્ત્ર ૫૧ ૨૦ ૦૨ ૧૪ ૧૫ ૦૬ - ૦૪ ૦૫ 

૮૯ કોમપ્યટુર સાયન્સ ૦૩ ૦૨ - ૦૧ - - - - - 

૯૦ ભ દસ્ક્રતરશાસ્ત્ર ૦૧ ૦૧ - - - - - - - 

૯૧ પ્રાણીશાસ્ત્ર ૨૪ ૦૯ ૦૨ ૦૭ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૨ 

૯૨ ગણણતશાસ્ત્ર ૧૬ ૦૩ ૦૧ ૦૫ ૦૭ - - ૦૧ ૦૨ 



૯૩ વાણણજ્ય ૧૦ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ - - - 

૯૪ ભ દગોળ  ૦૩ ૦૧ - - ૦૨ - - - - 

 કુલ  ૫૫૪ ૨૬૭ ૩૦ ૧૧૫ ૧૪૨ ૭૧ ૦૫ ૩૦ ૪૨ 

નોંધ: (૧)  ઉપર દશાગવેલ કુલ ૫૫૪ જગ્યાઓ પૈકી ૧૬ જગ્યા શારીહરક રીતે અશક્ટ્ત ઉમેદવારો માટે અનામત છે. નીચ ે
દશાગવ્યા પ્રમાણેની વવધાશાખાની જાહરેાતમા ં ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને ૧૦૦% સધુી શારીહરક અશકતતા વાળા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકશે. આ વસવાયની અશક્ટ્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો સબંવંધત જાહરેાત માટે અરજી કરવાને પાર નથી. 

ક્રમ  વવષય   નીચે દશાગવેલ શારીહરક અશકતતા વાળા 
ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાર છે.  

૧ રાજયશાસ્ત્ર, કાયદાશાસ્ત્ર, મનોવવજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન    OL, BL, OA, B, LV  
૨ ભ દગોળ  BLA, OL  
૩ ઉરુ્ગ , પશીયન, એકાઉન્ટન્સી, સસં્ક્રુત, અંગ્રેજી, ગજુરાતી , 

હહન્દી,  
OA, OL, OAL, BL, B, LV 

૪ ભ દસ્ક્રતરશાસ્ત્ર, માઇક્રોબાયોલોજી, પ્રાણીશાસ્ત્ર, 
વનસ્ક્રપવતશાસ્ત્ર, ભૌવતકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર,    

BLA, OL, OA, OAL  

૫ કોમ્પ્યટુર સાયન્સ  BLA, OL, B, LV  
૬ ઇલેકરોવનકસ  OA, OL, OAL 
૭ વાણીજય, ગણીતશાસ્ત્ર, આંકર્ાશાસ્ત્ર,   OA, OL 
૮ સમાજશાસ્ત્ર, અથગશાસ્ત્ર, ઇવતહાસ    BLA, OL, B, LV 
૯ નાટયશાસ્ત્ર   શારીહરક અશકતતા વાળા ઉમેદવારો અરજી 

કરવાને પાર નથી.  
 

Note:  (૧) OA= One arm, OL= One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both 
Leg & one arm, BLA=Both Legs & Arms, B=-Blind, LV= Low Vision  

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ણબનઅનામત ઉમેદવારો માટેના ં
ધોરણો લાગ ુપર્શે. 

(3)  મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને 
ફાળવી શકાશે.  



(૪) ણબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા સા.શૈ.પ.વગગ, 
અનસુણુચત જાવત અને  અન.ુ જનજાવત ની કદલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ 
પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રહક્રયા દરવમયાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ 
અને આયોગે સબંવંધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા વનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવશે.  

(૨) Educational Qualification 

(a) Possess a post graduate degree with atleast 55% of the marks or at least its equivalent grade of  B in 

the seven point scale with letter grades O, A, B, C,D, E and F at the master degree level in relevant subject 

of any of the University established or incorporated by or under the Central or State Act in India or any 

other educational institution recognized by the Government or declared deemed to be a University under  

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent degree from an 

accredited foreign University or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government.     

Provided that the requirement of 55% marks at the post gradate degree may be relaxed to 50% in respect 

for the candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe and different disabled (physically 

and visually different –abled) categories. Such relaxation shall be permissible, only on consideration of 

the qualifying marks; 

Provided further  that such relaxation shall be available to the candidates , who have completed their 

Ph.D. degree and have obtained Master’s degree prior to the 19th September, 1991; 

(b) Have cleared the National Eligibility Test (NET) / State Level Eligibility Test (SLET)  for recruitment and 

appointment of Assistant Professor in colleges being conducted by the University Grants Commission, 

Council of Scientific and Industrial Research  or such similar tests like State Level Eligibility Test (SLET) 

/State Eligibility  Test (SET) accredited by the University Grants Commission. 

Provided that candidates who are or have been awarded  Ph.D. degree in accordance with the University 

Grants Commission (minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation, 2009, 

shall be exempted from the requirement of clearing of NET/SLET for recruitment and appointment of 

Assistant Professor or equivalent position in Colleges; 

Provided further that NET/SLET/SET shall not be required for in respect of such subject for which 

NET/SLET/SET is not conducted. 

Explanation: 1.-  It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare result in grade 

point which is on a scale of seven, the following mechanism shall be referred to ascertain equivalent 

marks in percentage:-  

Grade Grade point  Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding  5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good  4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good  3.50-4.49 55-64 



‘C’- Average  2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 

‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

Explanation: 2.-  While relaxing to standard for eligibility for appointment in respect of certain categories 

as stated above, grade ‘C and 3 or more grade point shall be required; 

૩.    ગ જરાત મ લ્કી સેિા િર્ીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭માાં દશાગિેલ કોમ્પ્ય ટર એ્લીકેશનન ાં  પાયાન ાં 
જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. 

૪.     પસાંદર્ી પામેલ ઉમેદિારે સરકારના વનયમો અન સાર ગ જરાતી અથિા હીન્દી અથિા બાંને ભાષાની પરીક્ષા પાસ 
કરિાની રહશેે.  

પર્ાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦/- ( ગે્રડ પે રૂ. ૬૦૦૦/-) 

ઉંમર : પ્રસ્ત  ત જગ્યાઓના ભરતી વનયમો અન સાર ઉપલી િયમયાગદા  ૪૦ િષગની છે. ઉપલી િયમયાગદામાાં છુટછાટ િધ માાં 
િધ  ૪૫ િષગની મયાગદામાાં રહશેે. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.  

૧ મળૂ ગ જરાતના અન .જાવત, અન .જનજાવત અને સા.અને 
શૈ.પ.િર્ગ ( જે તે કેટેર્રીની અનામત જગ્યા  હોય તયાાં) 

૦૫ િષગ  

૨ બબન અનામત મહહલા ઉમેદિાર ૦૫ િષગ 

૩ મળૂ ગ જરાતના અન .જાવત, અન .જનજાવત તથા  
સા.અને શૈ.પ.િર્ગ  મહહલા ઉમેદિાર( જે તે કેટેર્રીની 
અનામત જગ્યા  હોય તયાાં) 

૧૦ િષગ (િધ માાં િધ  ૪૫ િષગ સ ધી - આ છૂટછાટમાાં, 
મહહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંચ િષગ ની છે, તેનો 
પણ સમાિેશ થઇ જાય છે.) 

૪ જે તે વિષયમાાં અરજી માટે યોગ્ય ર્ણેલ કેટેરે્રીના  
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો 

શારીહરક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારો કે જેઓ આ 
જગ્યાની ફરજો સામાન્ય માણસોની જેમ બજાિિા 
શક્ક્તમાન હોય, તેઓને સા.િ.વિ. ના તા. ૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પહરપત્ર થી વનયત થયેલ સ વપ્રન્ટેડન્ટ/ 
વસવિલ સર્જન ના તબીબી પ્રમાણપત્ર ને આધીન ૧૦ 
િષગ સ ધીની છૂટછાટ મળિા પાત્ર રહશેે.(િધ માાં િધ  
૪૫ િષગ)  આ વસિાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા  
ધરાિતાાં ઉમેદિારને છૂટછાટ મળિા પાત્ર નથી. 



૫  માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમાાં બજાિેલી સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િષગ. 
(િધ માાં િધ  ૪૦ િષગની ઉમરની મયાગદામાાં.) 

૬. ગ જરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગ જરાત મ લકી સેિા 
અને િર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,૧૯૬૭ 
ની જોર્િાઇ મ જબ ગ જરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણે અથિા હાંર્ામી ધોરણે સળાંર્ છ માસ 
સ ધી કામર્ીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ 
વનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાં  દશાગિેલ િય મયાગદાની અંદર 
થયેલ હોય.  

ઉપલી િય મયાગદા લાગ  પડશે નહીં.  

 

નોંધ: 
 (૧)  રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઈ 
નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

                  કુલ જગ્યાઓ            કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર 
                                                                           ઉમેદવારોની  સખં્યા      
                       ૦૧                                       ૦૬ 

                       ૦૨                                       ૦૮ 

                       ૦૩                                       ૧૦ 

                      ૦૪ કે તેથી વધ ુ                    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૨) જો યવુનવસીટીએ માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુગલા/ આધાર 
અરજી સાથે   રજદ કરવાના રહશેે.  
(૩) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ંમાન્યતા / સમકક્ષતા ગણવા 
અંગે જરૂરી આધાર / પ દરાવા રજદ કરવાના રહશેે. 
 (૪) અરજી ફી: સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ. મળૂ ગ જરાતના  અનામત 
કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરિાની નથી. ગ જરાત રાજય સીિાયના અનામત  
ઉમેદિારોએ વનયત ફી ભરિાની રહશેે.        

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    ( આશા શાહ ) 
                                                                            સાંય કત સબચિ  
                                                                      ગ જરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 



 

 

 

જાહરેાતની સામાન્ય જોર્િાઈઓ 

૧.નાર્હરકતિ:-  

ઉમેદિાર, 

(ક)ભારતનો નાર્હરક  અથિા  (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ) વતબેટ નો 
વનિાગવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્ય આરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આિેલા હોિા 
જોઇએ ,અથિા  

(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પિૂગ 
પાહકસ્તાન(બાાંગ્લાદેશ), બમાગ (મ્પયાનમાર),શ્રીલાંકા,કેન્યા,ય ર્ાન્ડા જેિા પિૂગ આહિકાના દેશો, સાંય ક્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાાંઝાનીયા,ઝાાંબીયા,મલાિી,ઝૈર,ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ.પરાંત   પેટા 
ક્રમાાંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)માાં આિતા ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવ ાં જોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારન ાં અરજીપત્રક આયોર્ વિચારણામાાં 
લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતાાં િધ  જાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ અરજી કરિાની 
રહશેે અને પ્રતયેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 

               (૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે નહી. 

(૩) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી.  

(૪)અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય તયાાં આિા ઉમેદિારો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગ  પડશે. 

(૫)  જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મહહલા ઉમેદિારો 
અરજી કરી શકે છે. 

                (૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં ક લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમ ક જગ્યાઓ અનામત  હોય તયારે 
મહહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પ ર ષ ઉમેદિારો માટે અનામત છે 
તેમ ર્ણિાન ાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પ ર ષ તેમજ મહહલા ઉમેદિારોની પસાંદર્ી માટે વિચારણા થઇ શકે છે, 



પ ર ષ તેમજ મહહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. ક લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર 
માટે અનામત છે પરાંત   બાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદિાર પણ પસાંદર્ી પામી શકે છે.)  

(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પ ર ષ ઉમેદિાર 
અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી માટે પ ર ષ 
ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે. પરાંત   જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા 
ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પ રેપ રા પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણામાાં 
લેિાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં 
પ ર ષ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં  લેિામાાં આિશે..(દા.ત.ક લ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ 
મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય છે તો  ૦૨ પ ર ષ ઉમેદિારો પસાંદર્ી પામી  શકે છે.)    

૩.    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોર્ જન્મ તારીખ ના પ રાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ  એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 
માન્ય રાખે છે. પરાંત   આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાન ાં ઉમેદિાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ 
આપેલ િય અને અવધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત 
અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવ ાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાન ાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ 
છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પ રાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે 
એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જ દી છે તથા માનિાને 
પ રત  ાં કારણ છે. ઉમેદિારે રજ  કરેલ િય અને અવધિાસન ાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે 
સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ દ્વારા લેિામાાં આિશે. 

(૨)  ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

૪. શૈક્ષબણક લાયકાત:- 

(૧)ઉમેદિાર જાહરેાતમાાં દશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા હોિા 
જોઇએ. 

(૨)ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય ય વનિવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 

(૩)ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય ય વનિવસિટી/સાંસ્થાના ગ ણ પત્રક (બધા જ િષો/સેમેસ્ટર)અને પદિી પ્રમાણપત્રોની 
સ્િયાં પ્રમાબણત નકલ રજ  કરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામાાં આિશે 
નહી. 

(૪)શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 



(૫)જાહરેાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો આિા  
ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વિર્તો આપિાની રહશેે. 

૫. અન ભિ :- 

(૧)   માાંરે્લ અન ભિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.  

(૨) (અ) જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે તારીખથી,    

 (બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અન ભિ ર્ણિામાાં આિશે.  

(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અન ભિ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમાાં અન ભિનો સમયર્ાળો (હદિસ, માસ, િષગ), 
મળૂ પર્ાર અને ક લ પર્ારની વિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અન ભિની વિર્તો સાથેન ાં 
પ્રમાણપત્ર રજ  કરિાન ાં રહશેે. આવ ાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ 
સાથેન ાં રજ  કરિાન ાં રહશેે. 

(૪) ઉમેદિારે રજ  કરેલ અન ભિના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં આિશે 
નહીં.અરજી કયાગ  પછી અન ભિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંવત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે ઉમેદિારે 
મેળિેલ અન ભિ માન્ય અન ભિ તરીકે ર્ણત્રીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં. 

૬.અન સબૂચત જાવત,અન સબૂચત જનજાવત,સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ:- 

(૧) મળૂ ગ જરાતના અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના 
ઉમેદિારોને જ અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે. 

(૨) અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી ઉમેદિાર જે િર્ગના 
હોય તેની વિર્તો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપિી. 

(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રક અને પહરવશષ્ટની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો 
પાછળથી અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. 

(૪) અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમ નામાાં 
આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરિાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે 
જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ 
થિાને પાત્ર બનશે. 



(૫)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ “ઉન્નત 
િર્ગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 

(૬)  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંરે્ન ાં સામાજજક ન્યાય અને 

અવધકાહરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી (ગ જરાતીમાાં) વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ- (ક) અથિા નિા વનયત 
થયેલ નમ ના- પહરવશષ્ટ મ જબના નમ નામાાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરિાન ાં રહશેે.  

(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય િષગ સને ૨૦૧૫-૧૬ની આિકને આધારે મેળિેલ હશે અને આિકના માપદાંડ બદલાયેલ ના 
હોય તો તે માન્ય ર્ણાશે.િધ માતા.૧/૪/૨૦૧૬ થી  ઓનલાઈન અરજી કરિા માટેની છેલ્લી તારીખ સ ધીમા આ 
પ્રમાણપત્ર મેળિેલ હશે તો તે માન્ય ર્ણાશે. 

 (ખ)  ઉન્ન્ત િર્ગમા સમાિેશ ન થતો હોિા અંરે્ન  પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આિકના સાંદભગમા આપિામા આિત ાં હોિાથી 
આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજ  કરતી િખતે ઉમેદિારના માતા-વપતાની આિકમા ફેરફાર થતો હોયતો 
ઉમેદિારે/અરજદારે સ્િયાં આિા િધારા- ઘટાડાની પ્રમાબણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ 
કરિાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગબાદ સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ હોય તેની જાણ 
આયોર્ની કચેરીને કરિાની રહશેે જે ઉમેદિાર/અરજદાર આિી સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આિકમા િધારો છુપાિશે 
તો તેને મળેલો લાભ રદ કરિામા આિશે અને આયોર્ દ્વારા કરિામા આિતી કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.  

(ર્) પહરણીત મહહલા ઉમેદિારોએ આવ  પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સાંદભગમાાં રજ  કરિાન ાં રહશેે, જો આિા 
ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં આવ ાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરિામાાં આિશે. 

(ધ) અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક) અથિા નિા વનયત થયેલ નમ ના- પહરવશષ્ટ- (૪) ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગે્રજીમાાં) રજ  કરેલ 

હશે તો પણ અરજી રદ કરિામાાં આિશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટેન ાં છે.  

(ચ) જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક)) અથિા નિા વનયત થયેલ નમ ના- પહરવશષ્ટ- (૪)  અરજી સાથે રજ  કરેલ 

નહીં હોય  તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણિામાાં આિશે અને બબનઅનામત જગ્યા માટે પણ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે 

નહીં.        

 (૭) સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મ જબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો  બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારોની 
સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત િયમયાગદા ,અન ભિની લાયકાત, બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે 
અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધ  વિસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગ ણિત્તાના 
આધારે પસાંદર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમાાં લેિાના થાય છે. 

 (૮) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંરે્ જે વિર્ત દશાગિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય 
રાખિામાાં આિશે નહી. 

૭.   માજી સૈવનક 

(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 

(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બ કની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલિાની  રહશેે. 



૮.   શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો 

(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 

(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ  હોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળિાપાત્ર 
રહશેે.  શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧) અંધતિ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રિણની 
ખામી (૩)  હલનચલન અશક્તતા અથિા મર્જનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગિવ ાં. 

(ર્) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય ,પરાંત   જગ્યાની 
ફરજોને અન રૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા  ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે 
અરજી કરી શકશે.આિા પ્રસાંરે્ ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 

(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના  સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સ વપ્રટેન્ડને્ટ/વસવિલ 
સર્જન/મેડીકલ બોડગ  દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલિાની રહશેે. જો 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીહરક 
અશક્તતા ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં. 

૯. મહહલા ઉમેદિાર  

 મહહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે 
કક્ષાના (category) પ ર ષ ઉમેદિારોને  ફાળિી શકાશે. 

જો ઉમેદિારનો સમાિેશ માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી 
િધ  વિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા હકસ્સામાાં તેને લાગ  પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ  લાભ મળિાપાત્ર હશે તે 
મળશે.    

૧૦.   વિધિા ઉમેદિાર 

(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવ ાં  અન્યથા “લાગ  પડત ાં નથી” 
એમ દશાગિવ ાં . 

(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પ ન: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવ ાં અન્યથા  
“લાગ  પડત ાં નથી” એમ દશાગિવ ાં . 

(૩) વિધિા ઉમેદિારે પ ન: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો 
અરજી સાથે પ ન: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એહફડવેિટ રજ  કરિાની રહશેે. 



(૪)  વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મ જબ તેઓએ મેળિેલ ગ ણમાાં પાાંચ ટકા ગ ણ ઉમેરિામાાં 
આિશે. 

(૫)  કોઇ મહહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વિધિા” ન હોય, પરાંત   અરજી કયાગ બાદ અથિા 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “વિધિા” બને 
અને તે અંરે્ જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજ  કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે 
પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મહહલા ઉમેદિારોને “વિધિા મહહલા ઉમેદિાર” તરીકેના લાભ 
આપિામાાં આિશે.  

૧૧.    ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગ જરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં સેિા બજાિતા 
અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ  ઉમેદિારે 
પોતાના વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરિાની રહશેે.જો ઉમેદિારના 
વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસમાાં અરજી કરિાની પરિાનર્ી નહીં 
આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજ ર કરી ઉમેદિારી  રદ કરિામાાં આિશે. 

(૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલિાની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીન ાં  ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજ  કરિાન ાં રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મ લાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં 
રજ  કરિાન ાં રહશેે. 

૧૨.  રે્રલાયક ઉમેદિાર:-  

ગ જરાત જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર 
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ રે્રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની  વિર્ત અરજીપત્રકમાાં આપિાની 
રહશેે. જો ઉમેદિારનો રે્રલાયકનો સમય ચાલ  હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે. 

૧૩.     ફરજજયાત વનવવૃત્ત, ર ખસદ, બરતરફ :-  

અર્ાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ  
ફરજજયાત વનવવૃત્ત, ર ખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિર્ત આપિાની રહશેે.  

૧૪.      અર્તયની જોર્િાઇઓ:-    



(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસાંદર્ીની પ્રહક્રયા અન સરિાની થાય છે.જે માટે The Gujarat 
public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અન સાર ઉમેદિારોની પસાંદર્ી પ્રાથવમક 
કસોટી અને રૂબરૂ મ લાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગ ણ ક્રમાાંન  સાર જરૂરી અરજીઓની 
ચકાસણી કરી ઉમેદિારોને  રૂબરૂ મ લાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાં માધ્યમ આયોર્ અન્યથા 
નક્કી કરશે નહીં તો ગ જરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાિાદ/ર્ાાંધીનર્ર ખાતે લેિામાાં આિશે 
અને ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપક્સ્થત રહિેાન ાં રહશેે.  

(૨) પ્રાથવમક કસોટીમા મેળિેલ ગ ણ આખરી પસાંદર્ી માટે ર્ણિામાાં આિશે. રૂબરૂ મ લાકાત માટે બોલાિિાના 
થતાાં ઉમેદિારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદિારના પ્રાથવમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગ ણ હશે તો રૂબરૂ મ લાકાત 
માટે પાત્રતા નક્કી કરિા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની યાદી માટે વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહીં 

 (૩) પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગ ણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબાંવધત વિષયના ૨૦૦ ગ ણના ૨૦૦ 
પ્રશ્નો રહશેે. 

(૪) ઉમેદિારોની આખરી પસાંદર્ી ૫૦ ટકા ગ ણભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગ ણમાથી  મેળિેલ ગ ણ અને ૫૦ 
ટકા ગ ણભાર રૂબરૂ મ લાકાતના ૧૦૦ ગ ણમાાંથી  મેળિેલ ગ ણના  આધારે કરિામાાં આિશે એટલે કે પ્રાથવમક 
કસોટીમા ૩૦૦ ગ ણમાાંથી મેળિેલ ગ ણને ૫૦ ટકા ગ ણભાર અને રૂબરૂ મ લાકાતમાાં૧૦૦ ગ ણમાાંથી મેળિેલ ગ ણને 
૫૦ ટકા ગ ણભાર ર્ણી કલૂ ૧૦૦ ગ ણમાાંથી ગ ણ આપિામા આિશે. 

નોધ:-અસાધારણ સાંજોર્ો તથા અપિાદ રૂપ હકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂબરૂ મ લાકાતના આધારે 
પસાંદર્ી પ્રહક્રયા અપનાિિાનો વનણગય લેિાનો આયોર્ને અવધકાર રહ ેછે.        

સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદિારે પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગ ણમાાંથી ૧૫૦ ગ ણ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ મ લાકાતમાાં 
૧૦૦ ગ ણમાાંથી ૬૦ ગ ણ મેળિશે તોલેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગ ણ ભાર મ જબ ૨૫ ગ ણ અને રૂબરૂ 
મ લાકાતના  ૫૦ ટકા ગ ણ ભાર મ જબ ૩૦ ગ ણ એમ કલૂ ૫૫ ગ ણ થશે .પ્રાથવમક કસોટી/ અને રૂબરૂ મ લાકાતના 
કલૂ:-૧૦૦ ગ ણમાાંથી પસાંદર્ી માટેન ાં લાયકી ધોરણ બબન અનામત િર્ગ અને અનામતિર્ગના ઉમેદિારો માટે 
નીચે મ જબ રાખિામાાં આિે છે  

ક્રમ  િર્ગ (Category) િર્ગ-૧અને ૨(પ રૂષ)  િર્ગ-૧ અને ૨ (મહહલા )  
૧ બબનઅનામત(સામાન્ય) િર્ગ ૫૦ ૪૫ 
૨ સા.શૈ.પ.િર્ગ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન .જાવત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન  જન જાવત  ૩૫ ૩૧ 



(૫) અપિાદ રૂપ હકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોર્ોમાાં પરાંપરાર્ત રીતે માત્ર રૂબરૂ મ લાકાતને આધારે જ પસદર્ી 
અંરે્ આયોર્ દ્વારા વનણગય લેિામાાં આિશે જેમા પસાંદર્ીન ાં લાયકીધોરણ માત્ર રૂબરૂ મ લાકાતના ગ ણને આધારે 
ઉપર જણાવ્યા મ જબન ાં  રહશેે. 

 (૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદિારને O.M.R. Sheet માાં જિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ 
વિકલ્પ આપિામાાં આિશે, પાાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદિારે તમામ વિકલ્પો ખાલી 
રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો જેતે જિાબના  વનવશ્રત ૦.૩ ટકા ગ ણ 
Negative Marks મેળિેલ માકગસ માથી  કાપિામાાં આિશે. અને જો પાાંચમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ 
કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગ ણ કાપિાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ encode કયો હશે તો 
તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેરે્ટીિ ગ ણ કાપિામાાં આિશે નહીં.  

 (૭) આ રૂબરૂ મ લાકાતમાાં આયોર્ની સચૂનાઓ/ધોરણો મ જબ જાહરેાતમાાં દશાગિેલ કેટેર્રીિાર જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ, 

નીચે મ જબ અન સરિાન ાં રહશેે :- 

કલૂ જ્ગગ્યાઓની 
સાંખ્યા 

કલૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મ લાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર ઉમેદિારોની 
સખ્યાાં 

 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 
૦૪ કે તેથી િધ   કલૂ જ્ગગ્યાઓથી  ૦૩ ર્ણા  

 

(૮)    પ્રાથવમક કસોટીમાાં કલૂ ગ ણના ૧૦% થી ઓછા  ગ ણ મેળિશે તો તેમને રૂબરૂ મ લાકાતને પાત્ર ર્ણિામાાં આિશે નહીં. 

(૯) જાહરેાતમાાં ઠરાિેલ લઘ ત્તમ લાયકાત તેમજ અન ભિ કરતાાં િધ  શૈક્ષબણક લાયકાત અને/ અથિા િધ  અન ભિ અને/ 

અથિા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મ લાકાત માટે આયોર્ ઉમેદિારોની સાંખ્યા મયાગહદત કરી શકશે. 

(૧૦)   માજી સૈવનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારોની જગ્યાઓ અનામત હોય તયારે સબાંવધત કેટેર્રીના માજી સૈવનકો 
તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારો પૈકી જે ઉમેદિારો આ પ્રમાણેના લધ તમ ગ ણ મેળિતા હશે તેમને સબાંવધત 
કેટેર્રીની અનામત જગ્યા સામે ર્ણિામાાં આિશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેર્રીઓ માટે રાખિામાાં 
આિેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લધ તમ ગ ણ મેળિતા ઉમેદિારો પ્રા્ત ન થાય કે પ રતી સાંખ્યામાાં પ્રા્ત ન 
થાય તો સાંબવધત કેટેર્રીના લધ તમ ગ ણના ૧૦% ધોરણ હળવ  કરીને પસાંદર્ી કરિામાાં આિશે. 

(૧૧)  મહહલા ઉમેદિારો માટે લધ તમ ગ ણના ૧૦% ન ાં ધોરણ હળવ  કરીને પસાંદર્ી પદ્ધવત અન સરિાની રહશેે અને રૂબરૂ 
મ લાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમેદિારોથી િધ  ઉમેદિારો 



ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદિારોનો સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમેદિારોની પ્રતોક્ષાયાદીમાાં 
પસાંદર્ી ર્ણિામાાં આિશે. આ જોર્િાઇ મ જબ લધ તમ લાયકી  ધોરણ આ મ જબ રહશેે. બબનઅનામત િર્ગના મહહલા 
ઉમેદિારો માટે ૪૫ ગ ણ તેમજ અનામત િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો માટે ૩૧ ગ ણ રાખિામાાં આિશે. 

૧૫.      રૂબરૂ મ લાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મ લાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાન ાં રહશેે. 
(૨)  અન સબૂચત જાવત, અન સબૂચત જન જાવતના ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-વપતા ની 
િાવષિક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મ લાકાત માટે આિિા તથા 
જિા માટે ગ જરાત એસ.ટી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડ ાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે 
ઉમેદિારે રૂબરૂ મ લાકાતના હદિસે વનયત ફોમગ ભરિાન  રહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજ  કરિાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મ લાકાતના હદિસે રૂબરૂ મ લાકાતના પત્રમાાં દશાગિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજ  કરિાના 
રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજ  કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મ લાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ 
નોંધ લેિી.       

૧૬.   નીચે દશાગવ્યા મ જબની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી)   

(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મ સદ્દા મ જબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમાાં દશાગિેલ વિર્તો અધરૂી કે અસાંર્ત હોય. 

(૩) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય. 

(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય.  

(૭) અનામત કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા  
અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજ  કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બ કની નકલ રજ  કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજ  કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજ  કરેલ ન હોય. 



(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અન ભિ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરાંત   
તેના સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજ  કરેલ ન હોય અથિા તો રજ  કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અન ભિનો સમયર્ાળો, 
મ ળ પર્ાર, ક લ પર્ાર અને અન ભિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય .  

૧૭ .   વનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં વનમણકૂ માટે પસાંદ  થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના  સાંબાંવધત વિભાર્ને આયોર્ 
દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળિતાાં પહલેાાં કોમ્પ્ય ટર અંરે્ની સીસીસી 
અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહશેે.આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) વનમણકૂ અંરે્ની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંરે્નો કોઇપણ પત્રવ્યિહાર 
આયોર્ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩)  ઉમેદિારે  તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અન ભિ/ઉંમર િરે્રેના સમથગનમાાં રજ  કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલ મ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે 
અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ 
આપિામાાં આિે છે કે, તેમણે રજ  કરેલા પ્રમાણપત્રો ખ બજ ચોકસાઈથી પ ણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં 
રજ  કરિા. 

૧૮.   રે્રિતગણ ૂાંક અંરે્ દોવષત ઠરેલા ઉમેદિારો વિરૂધ્ધ પર્લાાં 

 ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી 
દશાગિિી નહી,તેમજ આિશ્યક માહહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજ  કરેલ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની 
પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સ ધારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરિા નહીં અથિા 
તેઓએ આિા ચેડાાં કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજ  કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધ  દસ્તાિેજોમાાં 
અથિા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસાંર્તતા જણાય તો તે વિસાંર્તતાઓ 
બાબતની સ્પષ્ટતા રજ  કરિી.જો કોઇ ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો ,      

 (૧) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા,  

 (ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  

 (૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ ણગ કરાવ્ય  હોય , 

 (૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજ  કયાગ હોય ,  

 (પ) અર્તયની બાબત છુપાિિા અથિા દોષમ કત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય , 

 (૬) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અવનયવમત કે અન બચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 

 (૭) કસોટી સમયે કોઇ અન બચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય , 



 (૮) ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ  બાબતો સહહતની અસાંર્ત બાબતો રજ  કરેલ હોય, 

 (૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની રે્રિતગણકૂ આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ 
કરિી,પ સ્તક , ર્ાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહતયની મદદથી અથિા િાતબચત દ્વારા કે 
કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય  ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની રે્રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ રે્રરીતી 
આચરિા માટે,    

 (૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંરે્ વનય કત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી , કોઇપણ પ્રકારની 
શારીહરક ઇજા પહોચાડિી અથિા  

 (૧૧) ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃતય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીધી અથિા  

  આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયતન કયો 
હોય,  

  ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.  

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદિાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા  

(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મ લાકાત માટે કાયમી કે મ કરર મ દત માટે  

(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે , અને  

(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે અને  

(ર્) જો સરકારી સેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમ બચત વનયમો અન સાર વશસ્તભાંર્ના પર્લાાં  
લઇ શકાશે. 

 (૧ર) ઉપરોકત વિર્તોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગચારીને 

   (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે, 

   (ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંરે્ બચાિનામ ાં- હકીકત રજ  કરિા અને  

   (૩) વશક્ષા અંરે્ વનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજ આત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.  
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              

                                                                                 (આશા શાહ) 
     સાંય ક્ત સબચિ  

  ગ જરાત જાહરે સેિા આયોર્ 

 



 

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:- 

આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ,૧૩.૦૦ 
કલાક થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંhttp://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજી પરક ભરી શકશે. ઉમેદિારે 
અરજી કરિા માટે નીચે મ જબના Steps (૧) થી (૧૬) અન સરિાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી 
માન્ય ર્ણાશે.  

(૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં 

(૨) Apply On line Click કરવુ.ં 

 આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે.  સૌપ્રથમ More Details પર 
Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્ક્ટ્લક કરવુ.ં 

(૩) સરકારી વિનયન, િાણીજય, વિજ્ઞાનની કોલેજો ખાતે વિવિધ વિષયના મદદ. પ્રાધ્યાપક, ગ . વશ. સેિા.  
િર્ગ-૨ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ં સૌ પ્રથમ 
“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની 
રહશેે.) “Personal Details” મા ંજ્યા ંMobile Number અને email ID માગં્યા છે, તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર 
જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે. 

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

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

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

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંમાહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module મા ંસમાવવષ્ટ ન 
થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની 
વવગત 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 ંઆયોગ સાથેના કોઈ પણ પર 
વ્યવહારમા ંતે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપરકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇને કરી શકાશે,આ સવુવધા 
અરજી Confirm કરતા ંપહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી/બાદ આ સ વિધા ઉપલબ્ધ 
રહશેે નહીં.  

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં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. (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) 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/


સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના 
સ્ક્રક્રીનમાથંી 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 ભાગમા ં“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 ક્ટ્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય, તો 
Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ં
કરી શકાશે. પરંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમા ંકોઇપણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની 
જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર ક્ટ્લીક કરવુ.ં Confirm application પર ક્ટ્લીક કરવાથી ઉમેદવારની 
અરજીનો આયોગમા ંonline સ્ક્રવીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી 
જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પરવ્યવહાર 
કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપરકની વપ્રન્ટ અચ દક કાઢી રાખવી. 

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

            (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ 
ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુવધા ધરાવતી પોસ્ક્રટ ઓહફસમા ં જવાનુ ંરહશેે. પોસ્ક્રટ ઓફીસમા ંરૂ. 
૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ક્રટલ સવવિસ ચાર્જ તારીખ.૩0/૧૧/૨૦૧૬ સધુીમા ંભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુ ં
ચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપરક સાથે જોર્વાના આવશ્યક સ્ક્રવય ંપ્રમાણણત 
કરેલ પ્રમાણપરો(૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી કે્રર્ીટ સટીફીકેટની નકલ (૨) વનયત  શૈ.લા ના 
ર્ીગ્રી પ્રમાણપરની નકલ  અને ર્ીગ્રીના અંતીમ વષગની માક્ટ્સીટની નકલ  (૩) સબવંધત કાઉન્ન્સલના રજીસ્ક્રરેશનની 
નકલ (૪) અનભુવના પ્રમાણપર નકલ (૫) નામ/અટકમા ં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની 
નકલ/પરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ક્રરેશનની નકલ (૬) શારીહરક રીતે અશક્ટ્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના 
તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપરથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબન ુ  પ્રમાણપર (૭) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા 
આધાર/પરુાવા  અચકુ  જોર્ીને ઉમેદિારે  પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના રહશેે અને આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામા 
આિે  તયારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી 
મોકલિાના રહશેે અથિા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહશેે. 

         (૨) ઓન લાઈન ફી : જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વવગતો ભરવી અને ત્યા ં “Online 
Payment of Fee” ઉપર ક્ટ્લીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાથંી “Net Banking Fee” અથવા “Other Payment 
Mode” ના વવકલ્પોમાથંી યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી 
જમા થઈ ગઈ છે તેવુ ં Screen પર લખાયેલુ ંઆવશે અને e-receipt મળશે.જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામા ં
કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 

(૧૫)   અનામત વગગના ઉમેદવારો (ફી માથંી મહુકત અપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirm થયેલ અરજીપરક તે સાથે જોર્વાના 
આવશ્યક સ્ક્રવય ંપ્રમાણણત કરેલ પ્રમાણપરો (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી કે્રર્ીટ સટીની નકલ 
(૨) જાવત પ્રમાણપરની નકલ(3)સા.અનેશૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે વનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ વનયત 
થયેલ પહરવશષ્ટ-ક (૪) વનયત  શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાણપર અને ર્ીગ્રીના અંતીમ વષગની માક્ટ્સીટની નકલ (૫) 
સબવંધત કાઉન્ન્સલ ના રજીસ્ક્રરેશનની  નકલ (૬) અનભુવના પ્રમાણપર નકલ (૭) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ 
હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પહરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ક્રરેશન નકલ (૮) શારીહરક રીતે અશક્ટ્ત 
ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપરથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબનુ ં પ્રમાણપર (૯) અન્ય 
લાગ ુપર્તા હોય તેવા આધાર/પરુાવા અચકુ જોર્ીને અચકુ  જોર્ીને ઉમેદિારે  પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના 
રહશેે  અને આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામા આિે  તયારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી 
મોકલિાના રહશેે અથિા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહશેે. 



 (૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સજંોગોવશાત, 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 ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામા ં
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 ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી 
ભરેલ હશે, તો તે રીફંર્ કરવામા ંઆવશે નહીં.  

અરજી ફી : 

(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ક્રટ ઓફીસમા ંરૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ક્રટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે. 
અને ફી ભયાગ અંગેનુ ંચલણ મેળવવાનુ ંરહશેે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહશેે.  

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

(3)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે 
નહીં. તે વસવાયના ધોરણો ણબન અનામત વગગના લાગ ુપર્શે.   

(૪) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇ પણ સજંોગોમા ંપ્રાથવમક 
કસોટી/રૂબરૂ મ લાકાત પરીક્ષામાાં બેસિા દેિામાાં આિશે નહી.. આ ફી ફક્ટ્ત પોસ્ક્રટ ઓહફસ દ્વારા અથવા ઓન લાઈન 
ફી જ સ્ક્રવીકારવામા ંઆવશે, રોકર્મા,ં ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ક્રટલ ઓર્ગર કે પે ઓર્ગરના સ્ક્રવરૂપમા ંઆ ફી 
સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી. 

ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાન ાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્પયાન કોઇ ઉમેદિાર, આ જગ્યા ના ભરતી 
વનયમો, તથા જાહરેાતની જોર્િાઇઓ મ જબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદિારી કોઇ પણ 
તબકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 

 

નોંધ : સરકારી વિનયન, િાણીજય, વિજ્ઞાનની કોલેજો ખાતે વિવિધ વિષયના મદદ. પ્રાધ્યાપક, ગ . વશ. સેિા.  
િર્ગ-૨ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડિાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી ,િય મયાગદામાાં છુટછાટ, 
અરજી કયા સાંજોર્ોમાાં રદ થિાને પાત્ર છે તેની વિર્તો, પહરવશષ્ટ ’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજ  કરિાના ના-
િાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય િધ  વિર્તો આયોર્ની કચેરીના નોટીસબોડગ અને આયોર્ની િેબસાઈટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોિા મળશે. 

 

 

 

 

 

 

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


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     

      GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION         

  

On Line applications are invited for the 554 post of Assistant professor of different faculty of Govt. 

Arts,  Commerce, Science College, Advt. No. 69/2016-17   to Advt. No. 94/2016-17 between date-
15/11/2016 13.00 to date- 30/11/2016 13.00  Candidates are instructed to visit Notice Board or the 

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

application form and age relaxation.  Approximately Preliminary test will be held in February-March 2017.  
Result of Preliminary test will be declared in March- April 2017.  Interview will be held Approximately in 

May, June, July, August, September 2017. 

ADVT. 
NO. 

FACULTY Total 
Vacanc
y 

Category wise vacancy  Out of total Post reserved for  Women 

1 2 3 4 5 

   Unreserved   S.C. S.T. S.E.B.C. Unreserved   S.C. S.T. S.E.B.C 

69 Gujarati 26 15 - 04 07 04 - 01 02 

70 Hindi 41 27 01 04 09 08 - 01 03 

71 English 92 40 04 17 31 13 01 06 10 

72 Urdu 02 02 - - - - - - - 

73 Persian   03 02 - - 01 - - - - 

74 Sanskrit  39 18 02 08 11 05 - 02 04 

75 Drama  03 01 - 01 01 - - - - 

76 Political 
science  

03 01 - 01 01 - - - - 

77 Phylosophy 03 01 - 01 01 - - - - 

78 Sociology 31 18 
 

01 04 08 05 - 01 02 

79 Psychology 14 07 01 03 03 02 - 01 01 

80 History  18 11 - 03 04 03 - 01 01 

81 Economics  51 29 02 08 12 09 - 02 04 

82 Accountancy  21 10 02 04 05 02 - 01 01 

83 Electronics  07 04 - 01 02 01 - - 01 

84 Chemistry  44 21 06 14 03 06 02 04 01 



85 Microbiology  05 02 01 01 01 - - - - 

86 Botany  25 11 03 07 04 03 01 02 01 

87 Statistics  18 06 01 05 06 01 - 01 02 

88 Physics  51 20 02 14 15 06 - 04 05 

89 Computer 
Science  

03 02 - 01 - - - - - 

90 Geology  01 01 - - - - - - - 

91 Zoology 24 09 02 07 06 02 01 02 02 

92 Mathematics  16 03 01 05 07 - - 01 02 

93 Commerce  10 05 01 02 02 01 - - - 

94 Geography  03 01 - - 02 - - - - 

 TOTAL  554 267 30 115 142 71 05 30 42 

Note:-  

(1) Out of above mentioned 554 posts, 16 posts are reserved for Physically Disabled Candidates. 

Advertisement of according to below Faculty, Candidate having disability more than 40% and up 

to 100% can apply.  The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are 

not eligible to apply.  

SR. 
NO.   

FACULTY   Mentioned Physically 

Disabled Candidates 
are eligible to apply.  

1 Political science , Phycology, Phylosophy 
 

OL, BL, OA, B, LV  

2 Geography BLA, OL  
3 Urdu, Persian, Accountancy, Sanskrit, English, Gujarati,  

Hindi 
OA, OL, OAL, BL, B, LV 

4 Geology, Microbiology, Zoology, Botany, Physics, 
Chemistry   

BLA, OL, OA, OAL  

5 Computer Science BLA, OL, B, LV  
6 Electronics  OA, OL, OAL 
7 Commerce, Mathematics, Statistics OA, OL 
8 Sociology, Economics, History 

 
BLA, OL, B, LV 

9 Drama Physically Disabled Candidates are 

not eligible to apply.  
 

Note:  (1) OA= One arm, OL= One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg, BLOA=Both 
Leg & one arm, BLA=Both Legs & Arms, B=-Blind, LV= Low Vision  

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

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



(3) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved 

will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

(4) 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 

Educational Qualification 

(a) a post graduate degree with atleast 55% of the marks or at least its equivalent grade of  B in the seven 

point scale with letter grades O, A, B, C,D, E and F at the master degree level in relevant subject of any of 

the University established or incorporated by or under the Central or State Act in India or any other 

educational institution recognized by the Government or declared deemed to be a University under  

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent degree from an 

accredited foreign University or possess an equivalent qualification recognized as such by the 

Government. 

Provided that the requirement of 55% marks at the post graduate   degree may be relaxed to 50% in 

respect for the candidate belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe and different 

disabled(physically and visually different –abled) categories. Such relaxation shall be permissible, only on 

consideration of the qualifying marks; 

Provided further that such relaxation shall be available to the candidates, who have completed their 

Ph.D. degree and have obtained Master’s degree prior to the 19th September, 1991; 

(b) Have cleared the National Eligibility Test (NET) / State Level Eligibility Test (SLET)  for recruitment and 

appointment of Assistant Professor in colleges being conducted by the University Grants Commission, 

Council of Scientific and Industrial Research  or such similar tests like State Level Eligibility Test (SLET) 

/State Eligibility  Test (SET) accredited by the University Grants Commission. 

Provided that candidates who are or have been awarded  Ph.D. degree in accordance with the University 

Grants Commission (minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation, 2009, 

shall be exempted from the requirement of clearing of NET/SLET for recruitment and appointment of 

Assistant Professor or equivalent position in Colleges; 

Provided further that NET/SLET/SET shall not be required for in respect of such subject for which 

NET/SLET/SET is not conducted. 

Explanation: 1.-  It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare result in grade 

point which is on a scale of seven, the following mechanism shall be referred to ascertain equivalent 

marks in percentage:-  

Grade  Grade point  Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding  5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good  4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good  3.50-4.49 55-64 

‘C’- Average  2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 



‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

Explanation: 2.-  While relaxing to standard for eligibility for appointment in respect of certain categories 

as stated above, grade ‘C and 3 or more grade point shall be required; 

(d) possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and  

(e) The selected candidate shall be required to pass an examination in Hindi or Gujarati or both in 

accordance with rules prescribed by the Government.  

Pay Scale:-Rs.15600-39100/- Grade Pay-6000/- 

Age: Not more than 40 years. Upper Age limit shall be relaxed maximum 45 years.  

Age will be Considered as on last date of application.  

1 

 

S.C., S.T. & S.E.B.C.  Category of 

Gujarat origin 

05 Years     

2 Women Candidates belonging to 

Unreserved Category of Gujarat 

origin 

05 Years     

3 Women Candidates belonging to 

S.C., S.T. & S.E.B.C. Category of 

Gujarat origin 

10 Years ( Maximum 45 years, Including 

Five years relaxation for women)                          

 

 

 

 

 

                  

                                                                             

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / 

S.S.C.O. 

Length of Military Service plus three 

years, maximum Up to 40 years.  

5 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 

6 A candidate who is 

already in      Gujarat 

Govt. service, either 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not apply. 



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. 

(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. 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 years, or 

to the extent of equal number of years for which 

service has been put in by him, whichever is less. 

 

Note: 

 (1) As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each 

category are being called for interview as per following norms: 

(2)             No. of Post    Candidates to be called for an interview 

       01       06 

       02       08 

       03       10 

04  & more     03 times of the post 

 

 

(3) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage 

where percentage of marks is not given by the University.         

                                                       

(4) The candidates having qualification from foreign University. Should produce 

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

                                                                                                                                                             



Application  Fees:- Candidates of  General category Candidates have to pay  Rs. 100/- 

+applicable postal charges as Application Fees ,while Candidates belonging to 
reserved categories of Gujarat state and who is physically disabled have not to pay 

application fee. While candidates of reserved category of other states have to pay 

application fee.  

                                                                                                                                

                                                                                                                         ( ASHA SHAH) 

                                                                                                                          JOINT SECRETARY  

                                                                                                         GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

 

 

             

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


