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  �હેરાત�માંક:-૮૦/૨૦૧૮-૧૯  ગુજરાત નાણા િવભાગ હસ્તકની વાિણિજ્યક વેરા ખાતા હેઠળની ગુજરાત  રાજ્ય વાિણજ્ય વેરા સેવા, વગર્-૩ 

ની, નીચે દશાર્વેલ વગર્-૩ની જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે Online અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ (બપોરના૧૩:૦૦કલાક ) થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮(બપોરના૧૩:૦૦કલાક) સુધીમાં લોગઈન 
કરવાનંુ રહેશે. પસંદગીની ���યા માટે સંયુક્ત સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવશે. 
નોંધ:(૧) આ જગ્યાઓ માટેસંયુક્ત Screening Test (�ાથિમક કસોટી) તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ યોજવામાં આવશે. 
        (૨) Screening Testનંુ પ�રણામ સંભવત : એિ�લ- ૨૦૧૯માં �િસધ્� કરવામાં આવશે. 
        (૩) લેિખત મુખ્ય પરીક્ષા તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૯ તથા ૦૯/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ યોજવામાં આવશે. 
        (૪) લેિખત મુખ્ય પરીક્ષાનંુ પ�રણામ સંભવત :ઓગસ્ટ -૨૦૧૯માં �િસધ્ધ કરવામાં આવશે. 
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૧. ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાર્વેલ જ ેતે જગ્યાઓ માટેની િનયત શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અર� કરવા પાત્ર છે:   

જગ્યાનંુનામ અંધત્વ/ ઓછી �િ� જ્ગ્યાની 
સંખ્યા 

શ્રવણની ખામી જ્ગ્યાની 
સંખ્યા 

હલનચલનની  અશક્તતા  અથવા મગજના  
લકવાની અશક્તતા 

જ્ગ્યાની 
સંખ્યા  

રાજ્ય વરેા 

િનરીક્ષક વગર્ - 3 
 

40 % to 75 % ૦૪ 40 % to 75 % ૦૪ OA,OL,OAL,BL ૦૪ 

 
૧.શારી�રક અશક્ત  ઉમેદવારોને સા.વ.િવ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પ�રપત્ર�: પરચ /૧૦૨૦૦૮ /૪૬૯૫૪૦ /ગ.૨ થી િનયત થયેલ સુિ�ન્ટેડન્ટ / 
િસિવલ  સજર્નના  તબીબી  �માણપત્રને આધીન રહીને ઉપલી વયમયાર્દામાં ૧૦ વષર્ની છૂટછાટ  મળવાપાત્ર થશે. 
૨.મ�હલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મ�હલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો આ જગ્યાઓ સંબંિધત કેટેગરીના પુરૂષ ઉમેદવારોને ફાળવવામાં 
આવશે.  
૩.શારી�રક અશક્ત તથા મા� સૈિનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર � ઉમેદવાર પસંદગી પામશે તો તેઓને પોતે જ ે કેટેગરીના ઉમેદવાર હશે તેમાં 
ગણવામાં આવશે.  
૪.રાજ્ય  વેરા વેરા િનરીક્ષક ની જગ્યાઓ પૈકી મા� સૈિનકો માટેની અનામત જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેવી જગ્યાઓ અન્ય 
ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.  
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૨. નાગ�રકત્વ: પરીક્ષામાં �વેશ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા (ખ) નેપાળનો ��જન, (ગ) ભુતાનનો ��જન અથવા (ઘ) ભારતમાં 
કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલ િતબેટના િનવાર્િસત અથવા (ચ) પા�કસ્તાન, બમાર્, શ્રીલંકા અને પૂવર્ 
આ�ીકન દેશો- કેન્યા, યુગાન્ડા, િવયેટનામ, ઝાિમ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈિથયોપીયા, યુનાઈટેડ �રપિબ્લક ઓફ ટાન્ઝાિનયાનાં દેશોમાંથી સ્થળાંતર કરી 
ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીય વ્યિક્ત, પરંતુ (ખ) થી (ચ) સુધીના �કારમાંની વ્યિક્તઓ ગુજરાત સરકાર 
પાસેથી પાત્રતા �માણપત્ર મેળવ્યંુ હોય તો જિનમણૂક માટે પાત્ર બનશે.  
 
૩. ઉંમર અને તેમાં છૂટછાટ:  (૧) અર� લોગ ઓન કરવાની છે�ી તારીખ: ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ (વીસ) વષર્ પૂરા કરેલ હોવા 
�ઈએ અને ૩૫(પાંત્રીસ) વષર્ પૂરા કરેલ ન હોવા �ઈએ. (૨) ઉંમર અર� લોગ ઓન કરવાની છે�ી તારીખ ના રોજ ગણવામાં આવશે. (૩) ઉપલી 
વય મયાર્દામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે: ૩.(૧)મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત�િત, અનુ.જન�િત અને સા.અનેશૈ.પ.વગર્ ના પુરૂષ ઉમેદવાર-
પાંચ વષર્, ૩.(૨)િબનઅનામતવગ�ના મ�હલા ઉમેદવાર –પાંચ વષર્ ૩.(૩)મૂળગુજરાતના અનુસૂિચત�િત, અનુ.જન�િત, સા.અનેશૈ.પ.વગર્ના 
મ�હલા ઉમેદવાર-દસ વષર્. (આ છૂટછાટમાં મ�હલા માટેની છૂટછાટ કે જ ે પાંચ વષર્ની છે તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે.) ૩.(૪)શારી�રક અશક્ત 
(Disabled) ઉમેદવાર –દસ વષર્. ૩.(૫)મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 
posts in Gujarat Government, an Ex- Serviceman shall be allowed to deduct the period of actual military 
service from his actual age and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for 
the post for which he is seeking appointment by more than three years, he shall be deemed to satisfy the 
condition regarding age limit (વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામાં)(૪) ગુજરાત સરકારના કમર્ચારીઓને સરકારી કમર્ચારી તરીકે વય 
મયાર્દામાં કોઇ પણ �કારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. (૫)આ �હેરાતમાં જ ેકક્ષાના અનામત વગ� માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવી છે તે 
કક્ષાના મૂળગુજરાતનાં ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની 
ઉંમર સુધી જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે. (૬)અનામત વગ�ના ઉમેદવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 
વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે નહીં. 
 
૪.લાયકાત:(૧)ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ય િવધાનસભાના કાયદા હેઠળ સ્થાિપત કોઈ પણ યુિન. કે સંસદના એકટ �ારા સ્થાિપત 

શૈક્ષિણક સંસ્થા અથવા યુ.�.સી. એકટ-૧૯૫૬ સેકશન-૩ હેઠળ યુિન. તરીકે સ્થાિપત થયેલ શૈક્ષિણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદવી કે રાજ્ય 

સરકાર �ારા માન્ય કરેલ સમકક્ષ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા હોવા �ઈએ અને (૨) ગુ.મુ.સે.વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ના 

િનયમ-૮(૧એ) ની �ગવાઈ મુજબ કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનંુ મૂળભૂત જ્ઞાન ધરાવતા હોવા �ઈએ. ઉપરની �હેરાતના સંબંધમાં પસંદ થયેલાં 

ઉમેદવારોએ આખરી િનમણૂક પત્ર મેળવતા પહેલાં કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનંુ મૂળભૂત જ્ઞાન ધરાવતા હોવાનંુ �માણપત્ર રજૂ કરવાનંુ રહેશે.. 

સરકારના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ના ઠરાવ�.: સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ સાથેના પત્રક-૧ માં દશાર્વેલ 

અભ્યાસ�મને કોમ્પ્યુટરના બેિઝક નોલેજ તરીકે �હેર કરેલ છે.આ અભ્યાસ�મ મુજબનંુ કોમ્પ્યુટર િવષયની �ણકારી અંગેનંુ માન્ય સંસ્થાનંુ 

�માણપત્ર માન્ય રહેશે. વધુમાં માન્ય યુિન.અથવા સરકાર માન્ય સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટરજ્ઞાન અંગેનાં કોઈ પણ �ડપ્લોમા,ડી�ી, કે સ�ટર્ફીકેટ કોસર્ 

કરેલ હોય તો તેવા �માણપત્રો અથવા �ડપ્લોમા કે ડી�ી અભ્યાસ�મમાં કોમ્પ્યુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવાં �માણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને 

૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર િવષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવાં �માણપત્રો માન્ય રહેશે. આ �કારની લાયકાત ન ધરાવતાં  ઉમેદવારો િનમણૂકને પાત્ર 

બનશે ન�હ.(૩) ઉમેદવાર ગુજરાતી અને / અથવા �હન્દીનંુ પયાર્�જ્ઞાન ધરાવતા હોવા �ઈએ.(૪)(૧) અર�પત્રક સ્વીકારવાની છે�ી તારીખ 

સુધીમાં જ ેઉમેદવારોના ૨૦ વષર્ પુરા થયેલા હોય અને િનયત લાયકાતની પદવીના છે�ા સેમેસ્ટર/વષર્ની પરીક્ષામાં ઉપિસ્થત થયેલ છે અથવા 

થનાર છે પરંતુ જનંુે પરીણામ �િસધ્ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે અર� કરી શકશે, પરંતુ તેઓએ �હેરાતમાં દશાર્વેલ 

શૈક્ષિણક લાયકાતની પદવી મુખ્ય પરીક્ષા માટેની અર� કરવાની છે�ી તારીખ સુધીમાં �ા� કરેલી હોવી �ઇશે. 
 
૫. પગારધોરણ :રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસવેતન) નાણા િવભાગના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ �માંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટર્-૨)/ ઝ.૧ મુજબ 
ઉમેદવારને શરૂઆતના તબ�ેરૂ.૩૮,૦૯૦/-ના માિસક ફીક્સ પગારથી, પાંચ વષર્ માટે સરકારશ્રીના નાણા િવભાગના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ 
�માંક :ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટર્-૩)/ઝ-૧  મુજબની શરતો અને બોલીઓને આિધન િનમણૂક આપવામાં આવશે. શરતો અને બોલીઓ આયોગની 
વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે. ઉમેદવાર પાંચ વષર્ની સંતોષકારક સેવા પૂણર્ કયાર્ની ખાતરી થયા બાદ 
ઉપરોકત ઠરાવની �ગવાઈઓને આિધન રૂ૩૯,૯૦૦/- ૧,૨૬,૬૦૦ પે  મેટર્ ીક્સ ના લેવલ-૭ ના િનયિમત પગાર ધોરણમાં િનમણૂક મળવાપાત્ર થશે.   
 
૬. �િત�માણપત્ર : ૬(૧)અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથર્નમાં સક્ષમ અિધકારી �ારા િનયત નમુનામાં આપવામાં 
આવેલ �િત �માણપત્રની નકલ અર� સાથે અચૂક સામેલ કરવાની રહેશે. અર�પત્રક સાથે �િત �માણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો, તે 
પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને અર�પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.૬(૨) મૂળ ગુજરાતના અનુ.�િત અને અનુ.જન�િતના ઉમેદવારોએ �િત 
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�માણપત્ર નો નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અર�માં યોગ્ય જગ્યાએ દશાર્વવાનો રહેશે. ૬(૩) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના 
ઉમેદવારોએ વગર્ની િવગત અર�પત્રકમાં અચૂક આપવી. ૬(૪) ઉમેદવારે અર�પત્રકની સંબંિધત કોલમમાં જ ેતે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહીં હોય તો 
પાછળથી અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. ૬(૫) મૂળ ગુજરાતનાસામાિજક અને શૈક્ષિણક 
રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. ૬(૬) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને 
અનામતનો લાભ � તેઓનો સમાવેશ “ઉ�ત વગર્માં” નહીં થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. ૬(૬) (અ) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના 
ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનંુ સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૦૬-૦૨-૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ 
ગુજરાતી નમુના પ�રિશ�-‘ક’ મુજબનંુ  અથવા  ઉક્ત િવભાગના તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમુના પ�રિશ�-‘૪’ મુજબનંુ 
�માણપત્ર રજુ કરવાનંુ રહેશે. (બ) તા.૧/૪/૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ ઈસ્યુ થયેલ “ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહીં થવા અંગે �માણપત્રની” 
મહત્તમ અવિધ ઈસ્યુ થયા – વષર્ સ�હત ત્રણ નાણાકીય વષર્ની રહેશે. પરંતુ આવુ �માણપત્ર સંબંિધત �હેરાત માટે ઓનલાઈન અર� કરવાની તારીખ 
સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવંુ �ઇએ. વધુમાં આ પ�રિશ�-‘ક’ / પ�રિશ�-‘૪’નો નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અર�માં યોગ્ય જગ્યાએ દશાર્વવાનો 
રહેશે.  નોંધ : ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહીં હોવા અંગેના �માણપત્રની માન્યતા/ સ્વીકૃિત તથા સમયગાળા અને અવિધના અથર્ઘટન બાબતે 
સરકારશ્રીના  ઠરાવો/ પ�રપત્રોની �ગવાઈઓ આખરી ગણાશે. (ક)પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારે આવંુ �માણપત્ર તેણીના માતા-િપતાની આવકના 
આધારે રજુ કરવાનંુ રહેશે.� આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના આધારે આવંુ �માણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં 
આવશે. � કોઈ ઉમેદવારે િનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ િનયત નમૂનાનંુ �માણપત્ર રજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અર� અમાન્ય ગણવામાં 
આવશે અને તેઓને િબનઅનામત જ્ગ્યા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે ન�હ. (ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અર� કરતી વખતે જ ે“ઉ�ત વગર્માં 
સમાવેશ નહીં થવા અંગેનંુ �માણપત્ર” ની િવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અર� સાથે �ડવાની રહેશે. � આવાં �માણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોવાને 
કારણે ઉમેદવાર �હેરાતની છે�ી તારીખ બાદનંુ નવંુ �માણપત્ર મેળવે તો પણ સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા 
માટે ઓનલાઈન અર�માં જણાવેલ �માણપત્ર જ માન્ય રહેશે. (ઈ) ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનંુ �માણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો 
ધ્યાને લેવાય છે. �માણપત્રની અવિધ હવે ત્રણ વષર્ની છે. પરંતુ ઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અવિધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની 
સ્વૈિછક �હેરાત સંબંિધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા- િપતા/ વાલીએ સ્વયં સંબંિધત સત્તાિધકારી તેમજ તેના �ારા �માણપત્રમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં 
આવે તો ગુજરાત �હેર સેવા આયોગને કરવાની રહેશે. ઉમેદવાર / માતા-િપતા/વાલી આવી �હેરાત ન�હ કરીને કોઈપણ િવગતો છૂપાવશે તો તેઓ 
કાયદેસરની કાયર્વાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ ર� કરવાપાત્ર થશે. ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ નહીં થવા અંગેનંુ �માણપત્ર 
મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદંડમાં ફેરફારની સ્વૈિછક �હેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/ માતા-િપતા/વાલીની વ્યિક્તગત  રીતે અને સંયુક્ત 
રીતે રહેશે. ૬ (૭) સરકારની �વતર્માન �ગવાઈ મુજ્બ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ત 

વયમયાર્દા, અનુભવની લાયકાત, િબન અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા વધુ િવસ્તૃત કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માં છૂટછાટ લીધા 

િસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો િબન અનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેવાના થાય છે. ૬ (૮) ઉમેદવારે અર�માં �િત અંગે જ ે
િવગત દશાર્વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની િવનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.  
 
૭. િવધવા ઉમેદવાર :સરકારના �વતર્માન િનયમો અનુસાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અ�તા આપવા માટે તેમને મળેલ કુલ ગુણના ૦૫ 
(પાંચ) ટકા ગુણ Screening Test(�ાથિમક કસોટી) અને મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં ઉમેરી આપવામાં આવશે,પરંતુ તેઓએ ભરતી ��ીયા તથા 
િનમણૂક સમયે પુન: લ� કરેલ ન હોવા �ઇએ. ઉપરાંત આયોગની કચેરી માંગે ત્યારે તેના જરૂરી તમામ પુરાવાઓ અસલમાં આયોગની કચેરીમાં રજુ 
કરવાના રહેશે. 
 
૮.સામાન્યશરતો:(૧)અનામત વગર્નો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત,અનુ. જન�િત, સા.અનેશૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારોનેજ મળશે. (૨)અર� 
કયાર્ બાદ પરત ખેંચી શકાશે ન�હ. (૩)ઉમેદવારે અર�પત્રકમાં કોઇ પણ િવગત ખોટી બતાવેલ હશે તો તેનંુ અર�પત્રક કોઇ પણ તબ�ે રદ કરવામાં 
આવશે તથા તેણે લાયકી ધોરણ ( Passing Standard )મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાશે. (૪)ફી 
ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.(૫)ગુજરાત સરકારના કમર્ચારી આયોગની �હેરાત સંદભર્માં બારોબાર અર� કરી શકશે. પરંતુ તેની �ણ 
ઉમેદવારે પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેરીને �દન-૭માં અચૂક કરવાની રહેશે.� ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા /કચેરી તરફથી અર� મોકલવાની છે�ી 
તારીખ બાદ ૩૦ �દવસમાં અર� કરવાની પરવાનગી ન�હ આપવાની આયોગને �ણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અર� નામંજૂર કરી ઉમેદવારી રદ 
કરવામાં આવશે.  (૬)એથલે�ટકસ (ટર્ેક અને �ફલ્ડ રમતો સ�હત), બેડિમન્ટન, બાસ્કેટબૉલ, ��કેટ, ફૂટબૉલ, હોકી, િસ્વમીંગ, ટેબલટેિનસ, 
વોલીબૉલ, ટેિનસ,વેઈટિલફ�ટંગ, રેસિલંગ,બોકિસંગ, સાઈકિલંગ, �મનેિસ્ટક, જુડો, રાઈફલશુ�ટંગ, કબ�ી, ખોખો, તીરંદા�, ઘોડેસવારી, ગોળાફેંક, 
નૌકાસ્પધાર્, શતરંજ, હેન્ડબોલની રમતો-ખેલકૂદમાં રા�ર્ીય/આંતરરા�ર્ીય અથવા આંતરયુિનવિસર્ટી અથવા અિખલ ભારત શાળા સંઘ �ારા યો�તી 
સ્પધાર્ઓમાં �િતિનિધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં અ�તા આપવા માટે તેમને મેળવેલ ગુણની કુલ સંખ્યાના ૫(પાંચ) ટકાથી વધુ નહીં 
એટલા ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે.આ માટે ઉમેદવારે સરકારે ન�ી કરેલ સત્તાિધકારી પાસેથી િનયત કરેલ નમૂના માં જરૂરી �માણપત્ર આયોગ 
માંગે ત્યારે રજૂ કરવાનંુ રહેશે.(૭)ઉમેદવારે Online form ભરતી વખતે તેઓ અનામત કક્ષામાં અર� કરવા માંગે છે કે િબનઅનામત કક્ષામાં અર� 
કરવા માંગે છે તે સ્પ� જણાવવંુ. એક વખત Online  અર� કયાર્ બાદ Online form માં દશાર્વેલ caste /category માં કોઈ પણ �તનો ફેરફાર 
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કરવા દેવામાં આવશે ન�હ. � કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રજૂઆત કરશે તો તેની રજૂઆત સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ કે તેનો કોઈ �ત્યુત્તર 
આયોગ �ારા આપવામાં આવશે ન�હ.ઉમેદવારોને આ સૂચના ધ્યાને લઈ તેનંુ અચૂક પણે પાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે. 
 
૯.અર� કરવાની રીત : આ �હેરાતના સંદભર્માં આયોગ �ારા ઓનલાઈન જ અર� સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ (બપોરના 
૧૩:૦૦કલાક ) થી તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) સુધીમાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અર�પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે 
અર� કરવા માટે નીચે મુજબનાં Steps અનુસરવાનાં રહેશે. Confirmation Number મ�ા પછી જ અર� માન્ય ગણાશે. 
(૧)સૌ �થમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવંુ. 
(૨)Apply On line Click કરવંુ. આ �માણે Click કરવાથી(1) More details તથા(2) Apply Now બટન દેખાશે. સૌ �થમ More 
details પર Click કરીને �હેરાતનીબધીજિવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click કરવંુ.   
(૩) S.T.I.  પર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે. (૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. 
Application  Formatમાં સૌ �થમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*)િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત 
ભરવાની રહેશે.) “Personal Details”માં જ્યાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા છે, તેની િવગત લખવી જથેી જરૂર જણાયે આયોગ 
ઉમેદવારને  મા�હતગાર કરી શકે.  
(૫) Personal Details ભરાયાબાદEducational Details ભરવામાટે Educational Details  પર click 
કરવંુઅનેપોતાનીશૈક્ષિણકિવગતોઉમેરવી. 
(૬)  “Self declaration”માં Yes / No પર“click”કરવંુ.  
(૭)હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate થશે. જ ેઉમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ �હેરાતના સંદભર્માં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્રવ્યવહારમાં તે દશાર્વવાનો રહેશે.   
(૮)� આપના અર�પત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી શકાશે, આ સુિવધા અર� Confirm 
કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અર� Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સુિવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.  
(૯)હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારોapplication number type કરો અને તમારી Birth date 
type કરો. ત્યારબાદok પર click  કરો અહીં photo અને signature upload કરવાના છે.(ફોટાનંુ માપ ૫સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬સે.મી 
પહોળાઈ અને signatureનંુ માપ ૨.૫સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ�થમ 
તમારો photo અને signature jpg Format માં(10 KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા �ઇએ.) “Browse” 
Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્�ીનમાંથી જ ેફાઇલમાં jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી 
Select કરો અને“Open Button” ને click કરો હવે“Browse Button “ની બાજુમાં“Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમાં 
તમારો  photo  દેખાશે. હવે આ જ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે.   
(૧૦)હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરોઅને“Application number” તથા Birth Date Type  કયાર્ 
બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે“Application 
preview” પર click કરી પોતાની અર� �ઈ લેવી.અર�માં સુધારો કરવાનો જણાય,તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી 
લેવો.અર� confirm કયાર્ પહેલા કોઇ પણ �કારનો સુધારો અર�માં કરી શકાશે. પરંતુ અર� confirm થઇ ગયા બાદ અર�માં કોઇ પણ 
સુધારો થઇ શકશે નહીં.� અર� સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવંુ. Confirm application પર 
click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો આયોગમાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જ ેહવે પછી 
નીબધી જ કાયર્વાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number િસવાય કોઇ પણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.  
Confirm થયેલી અર�પત્રકની િ�ન્ટ અચૂક કાઢી રાખવી.  
(૧૧)દરેક �હેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અર� કરવી. આમ છતાં, સં�ગોવશાત, � કોઈ ઉમેદવાર એક્થી વધુ અર� કરેલ હશે, તો છે�ી કન્ફમર્ 
થયેલ અર� કે જનેી સાથે િનયત ફી ભરેલ હશે તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અર� રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અર� સાથે ભરેલી ફી છે�ી 
કન્ફમર્ થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે નહીં. � ઉમેદવારે છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર� સાથે િનયત ફી ભરેલ નહીં હોય,તો આવા ઉમેદવારની િનયત 
ફી સાથેની કન્ફમર્ થયેલી છે�ી અર� માન્ય ગણવામાં આવશે. � ઉમેદવારે એક થીવધુ અર� સાથે ફી ભરેલ હશે,તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહીં. 
 
૧૦. અર�ફી :(૧)િબન અનામત પુરૂષ / મ�હલા ઉમેદવારો અર� ફી નીચેનાં બે િવકલ્પો પૈકી કોઈ પણ રીતે ભરી શકે છે: 
૧. (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાં:સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભ� “Print Challan” ઉપર િક્લક કરીને િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ 
કાઢવાની રહેશે. આ િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ લઈને ન�કની કોમ્પ્યુટરની સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનંુ રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાંરૂ.૧૦૦/- 
આયોગની ફી + પોસ્ટલ સિવર્સ ચાજર્ તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮,૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં ભરવાનાં રહેશે અને ફી ભયાર્ અંગેનંુ ચલણ મેળવવાનંુ રહેશે. આ 
ચલણ તથા confirm થયેલ અર�પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનાં રહેશે અને જ્યારે આયોગ �ારા મંગાવવામાં આવે ત્યારે જ 
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અર�પત્રક િબડાણો સ�હત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાં રહેશે અથવા આયોગ ખાતે રૂબરૂમાં 
આપી જવાનાં રહેશે.  
 
૧.(૨) ઓનલાઈનફી:ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર િક્લક કરવંુ અને િવગતો ભરવી અને ત્યાં “Online Payment 
of Fee”ઉપર િક્લક કરવંુ. ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના િવકલ્પમાંથી 
યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવંુ screen પર લખાયેલંુ આવશે અને e-
receipt મળશે, જનેી print કાઢીલેવી. � ���યામાં કોઈ ખામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ �વા મળશે.(૨) રાજ્ય બહાર 
વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાર્ અંગેનંુ ચલણ મેળવવાનંુ રહેશે. અથવા 
આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર” ના નામના �ોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડર્રથી ફી જમા કરાવી 
શકશે.  
(૩)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો તેઓએ અર� ફી ભરવાની રહેશે નહીં. 
(૪)મૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અર� ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૫)શારી�રક રીતે અશક્ત (Disabled) વ્યિક્તઓ તથા મા� સૈિનકોએ અર� ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૬)ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.  
(૭) ફી ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સં�ગોમાં Screening Test(�ાથિમક કસોટી)/મુખ્ય 
લેિખત કસોટીમાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. આ ફીપોસ્ટઓફીસ /નેટ બેંકીંગ �ારાજસ્વીકારવામાંઆવશે. રોકડમાં, ડીમાન્ડડર્ ાફ્ટથી, ભારતીય 
પોસ્ટલ ઓડર્ર (રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારો િસવાય ) કે પે ઓડર્રના સ્વરૂપમાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ, જનેી 
ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.  
 
૧૧. પરીક્ષાની રૂપરેખા તથા અભ્યાસ�મ:આ પરીક્ષા�માનુસાર બે તબ�ામાં યોજવામાં આવશે:  
(૧) Screening Test(�ાથિમક કસોટી)નંુ હેતુલક્ષી �કારનંુ સામાન્ય જ્ઞાનનંુ ��પત્ર ૨૦૦ ગુણ અને ૨ કલાકના સમય માટે રહેશે.  
(૨) લેિખત મુખ્ય પરીક્ષાના અભ્યાસ�મમાં કુલ–૪ પેપર રહેશે: (૧) પેપર-૧, ગુજરાતી, ૧૦૦ ગુણ (૨) પેપર-૨, અં�ે�, ૧૦૦ ગુણ (૩) પેપર-૩, 
સામાન્ય અભ્યાસ-૧ , ૧૦૦ ગુણ. (૪) પેપર-૪, સામાન્ય અભ્યાસ-૨, ૧૦૦ ગુણ. પેપર-૧ અને પેપર-૨ ના ��પત્રનંુ સ્તર ગુજરાત માધ્યિમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ની ધોરણ.૧૨ ના ગુજરાતી અને અં�ે� િવષયના ઉચ્ચત્તર કક્ષા �માણે રહેશે. તથા પેપર-૩ તથા પેપર-૪ નાં 
��પત્રોનંુ સ્તર સ્નાતક કક્ષાનંુ રહેશે.લેિખત મુખ્ય પરીક્ષા વણાર્ત્મક રહેશે. �ત્યેક પેપર દીઠ સમય ૩ કલાકનો રહેશે. Screening Test (�ાથિમક 
કસોટી)માં આયોગ �ારા ન�ી કરવામાં આવે તે કેટેગરી વાઈઝ લાયકી ધોરણમા આવતા અને ભરતી િનયમ, ભરતી પરીક્ષા િનયમ તથા �હેરાતની 
�ગવાઈ સંતોષતા હોવાની શરતે, �હેરાતમાં દશાર્વેલ જગ્યાના કેટેગરીવાઈઝ આશરે છ ગણા ઉમેદવારોને જ લેિખત મુખ્ય પરીક્ષામાં �વેશ આપવામાં 
આવશે.�ાથિમક કસોટી તથા લેિખત મુખ્ય પરીક્ષાના ��પત્રનો  િવગતવાર અભ્યાસ�મ આયોગની વેબસાઇટ પર અલગથી �િસધ્ધ કરવામાં 
આવશે. 
(૩)Screening Test (�ાથિમક કસોટી)માં ઉમેદવારને કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ ખાસ �કારની જવાબવહી [O.M.R Answer Sheet] આપવામાં 
આવશે. ��પત્રના બધા ��ો હેતુલક્ષી  હશે. દરેક ��ના જવાબમાં  A,B,C,DઅનેE એમ પાંચ િવકલ્પ આપવામાં આવશે. પાંચમો િવકલ્પ E 
‘Not attempted’તરીકેનો રહેશે.  � ઉમેદવાર ��નો જવાબ આપવા ન ઈચ્છતા હોય તો આ િવકલ્પ E પસંદ કરી શકશે. ૩. (૧) ઉમેદવારે જ ે
��ના જવાબ માટે � પાંચમો િવકલ્પ E ‘Not attended‘એનકોડ કરેલ હશે તો તે ��ના “શૂન્ય “ ગુણ ગણાશે અને તે �� માટે કોઈ નેગેટીવ ગુણ 
કાપવામાં આવશે ન�હ. તેથી ઉમેદવારે સાચો િવકલ્પ શોધી જવાબવહી  [O.M.RAnswer Sheet] માં સંબંિધત ��ના �મ સામે આપેલ 
A,B,C,DકેE ના વતુર્ળને પૂરેપૂરંુ ભુરી / કાળી શાહીની બોલ પેનથી ડાકર્  કરવંુ. આ િસવાયની કોઈપણ કલરની શાહીની બોલપેનથી જવાબો આપ્યા 
હશે તો તે જવાબવહી તપાસવામાં આવશે ન�હ અને આપોઆપ શૂન્ય ગુણ આપવામાં આવશે. એકવાર ડાકર્  કરેલ જવાબને બદલી શકાશે ન�હ.૩. (૨) 
એક જ ��  માટે � જવાબવહીમાં એકથી વધુ િવકલ્પ આપે આપેલા હશે તો તે જવાબ માટે ગુણ આપવામાં આવશે ન�હ. ૩.(૩)આ કસોટીમાં �ત્યેક 
ખોટા જવાબ, એક થી વધુ જવાબના �કસ્સામાં તથા એક પણ િવકલ્પ એનકોડ નહીં કરવાના �કસ્સામાં જ ેતે જવાબના િનિ�ત ગુણના  ૦.૩ ગુણ  કુલ 
મેળવેલ ગુણમાંથી બાદ કરવામાં આવશે. એટલે કે ખોટા જવાબો માટે નેગેટીવ ગુણની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાને રાખવાની રહેશે. ૩.(૪)ઉમેદવાર �ારા 
જવાબવહી [O.M.RAnswer Sheet]માં � બેઠક નંબર / �� પુિસ્તકા નંબર કે �� પુિસ્તકા િસ�રઝ ખોટા લખવામાં આવશે કે આ બાબતે કોઈ 
પણ ક્ષિત આચરવામાં આવશે તો તેવી જવાબવહીઓ તપાસવામાં આવશે નહીં. અને આવા �કારની ક્ષિતઓ પરત્વે � જવાબવહી તપાસ્યા બાદ પણ 
ક્ષિતઓ /અપૂણર્તાઓ ધ્યાને આવશે તો તેવા ઉમેદવારને માત્ર આવા કારણોસર પણ અસફળ �હેર કરવામાં આવશે. જ ેઅંગે પાછળથી કોઈ રજુઆત 
/ િવનંતી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. આથી તમામ ઉમેદવારોને O.M.RAnswer Sheetમાં ભરવાની થતી િવગતો સંપૂણર્પણે યોગ્ય રીતે ભરવા 
અને એનકોડ [Encode]કરવા પૂરતી ચીવટ અને કાળ� રાખવા ખાસ સૂચના આપવામાં આવે છે. ૩.(૫)કોઈ ઉમેદવાર �ારા અર�પત્રકમાં માન્ય 
રમત-ગમતમાં �િતિનિધત્વ કરેલ છે તેવી િવગત દશાર્વેલ હશે અને પાછળથી આ િવગત સરતચૂકથી દશાર્વેલ હતી કે તે અંગેનંુ �માણપત્ર રજૂ કરી શકે 
તેમ નથી તેવી રજૂઆત મળશે તો કોઈપણ સં�ગોમાં માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. અને � ઉમેદવાર �ાથિમક કસોટીમાં સફળ થયેલ હશે તો પણ 
અર�પત્રકમાં ખોટી િવગત જણાવવાના કારણોસર ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. જથેી ઉમેદવારને આ અંગે અંગત કાળ� રાખવા સૂચના આપવામાં 
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આવે છે. ૩.(૬) �ાથિમક કસોટીના પ�રણામને આધારે મુખ્ય લેિખત કસોટીમાં �હેરાતમાં િન�દર્� જગ્યાના આશરે છ ગણા  ઉમેદવારોને �વેશ 
આપવા માટે દરેક કેટેગરીની જગ્યાઓના સંદભર્માં લાયકી ધોરણ ન�ી કરવામાં આવે છે. આ લાયકી ધોરણમાં શારી�રક અશકતતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો,મા� સૈિનકઅને મ�હલા ઉમેદવારોની ગણતરી કરવામાં આવે છે. અને �હેરાતમાં દશાર્વેલ અનામત જગ્યાઓના છ ગણા ઉમેદવારો મળી 
રહેતા હોય તો તે �માણે પાત્ર ગણવામાં આવે છે. પરંતુ � છ ગણામાં ઉમેદવારો ખૂટતા હોય તો દરેક કેટેગરી માટે જ ેલાયકી ધોરણ [cut off] આવતુ 
હોય તેમાં ૧૦% જટેલંુ લાયકી ધોરણમાં છૂટછાટ મૂકીને િવચારણા કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ શારી�રક અશકત,  મ�હલા તથા 
મા� સૈિનક ઉમેદવાર માટે ૧૦% ધોરણ હળવંુ કરવાની િવચારણા કરવામાં આવશે. આવી રીતે ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તેને પાત્ર ગણવામાં આવે છે. 
આ રીતે િવચારણા કયાર્ બાદ પણ શારી�રક અશકત, મા� સૈિનક કે મ�હલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન બને તો િનયત થયેલ લાયકી ધોરણના ૧૦%થી વધુ  
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેતી નથી. 
(૪)Screening Test(�ાથિમક કસોટી)માં મેળવેલ ગુણ આખરી પસંદગી માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. આખરી પ�રણામ માત્ર મુખ્ય લેિખત 
પ�રક્ષાના આધારે િનયત કરવામાં આવશે.  
(૫) પરીક્ષાનંુ માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. િસવાય કે, મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના પેપર નં.૨ (અં�ે�) નંુ માધ્યમ બધાં ઉમેદવારો માટે અં�ે� રહેશે. 
 
૧૨.પરીક્ષા કેન્�ોની િવગત: ૧૨.(૧ ) િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્યાને લઈને આયોગ �ારા પરીક્ષા કેન્�ો ન�ી કરવામાં આવે તે 
પરીક્ષા કેન્�ો પર પરીક્ષા આપવાની રહેશે. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા  ગાંધીનગર ખાતે  લેવામાં આવશે. ૧૨.(૨) િ�િલિમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનંુ સ્થળ, 
પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના સમયની મા�હતી  આયોગની વેબસાઈટ  https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવશે અને િ�િલિમનરી 
પરીક્ષા માટેના �વેશપત્ર http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. આ માટે આયોગ �ારા 
વતર્માનપત્રમાં �હેરાત આપવામાં આવશે. ૧૨.(૩) ઉમેદવારોએ િ�િલિમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં તેમના પોતાના ખચ� ઉપિસ્થત 
થવાનંુ રહેશે.  
 
૧૩. પરીક્ષામાં �વેશ :(૧)જરૂરી ફી સાથે અર� કરનાર દરેક ઉમેદવારને અર�ની ચકાસણી કયાર્ િસવાય Screening Test(�ાથિમક કસોટી) 
માં બેસવા દેવામાં આવશે. (૨)જ ેઉમેદવારોને Screening Test (�ાથિમક કસોટી)ના પ�રણામમાં મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ �હેર 
કરેલ હશે તેઓએ મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટે અલગથી બીજુ અર�પત્રક ઓનલાઈન ભરવાનંુ રહેશે. જ ે જરૂરી ફી અને �માણપત્રો સાથે ઉમેદવારે 
આયોગની કચેરીમાં મોકલી આપવાનંુ રહેશે. (૩)ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અર�પત્રકોની ભરતી િનયમો, ભરતી પરીક્ષા િનયમો અને �હેરાતની 
�ગવાઈ તથા લાગુ પડતા અન્ય હુકમો મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને આ �ગવાઈ સંતોષતા ઉમેદવારોને મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં �વેશ 
આપવામાં આવશે. (૪)મુખ્ય લેિખત પરીક્ષામાં �વેશ અંગે આયોગનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને આયોગના િનણર્ય સામે કોઈ પણ પત્રવ્યવહાર 
ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે ન�હ. 
 
 
૧૪.પ�રણામ :(૧)આખરી પ�રણામ આયોગના નોટીસ બોડર્  અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અને આ પ�રણામ સરકારી ગેઝેટમાં �િસધ્ધ 
કરવા માટે મોકલવામાં આવશે.  (૨)આ પ�રણામમાં ઉમેદવારના નામ,બેઠક �માંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની િવગતો આપવામાં આવશે.  (૩)આ 
પ�રણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક �માંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડર્  પર મૂકવામાં આવશે.  
 
૧૫. �તીક્ષા યાદી  : �સ્તુત �હેરાતમાં દશાર્વેલ જગ્યાની સંખ્યાના ૨૦% લેખે �તીક્ષાયાદી બનાવવામા આવશે.�તીક્ષાયાદીની મુદત,આ સંબંધમાં 
સરકાર �ારા �િસધ્ધ કરવામાં આવેલ લાગુ પડતા હુકમ અનુસાર રહેશે. 
 
૧૬.ગુણ પત્રક:.(૧)મુખ્ય પરીક્ષાનંુ ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાને  અંતે આખરી પ�રણામ �હેર થયા બાદ સિચવશ્રી 
,ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર –૩૮૨૦૧૦ ના નામનો રૂ.૫૦-૦૦ નો �ોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડર્ર અથવા આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર 
કામકાજના �દવસોએ સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુધીમાં રોકડેથી ફી સાથે આયોગને અર� કરવાની રહેશે. (૨)આ 
અર�માં ઉમેદવારે પરીક્ષાનંુ નામ,�હેરાત �માંક,પોતાનંુ સરનામંુ,બેઠક નંબર અને પરીક્ષાની િવગતો દશાર્વવાની રહેશે. (૩)ઉમેદવારોને તેમનંુ 
ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપવામાં આવશે. (૪)મુખ્ય પરીક્ષાને અંતે આખરી પ�રણામ �હેર થયાની તારીખથી ૧૫ �દવસની અંદર ગુણપત્રક માટેની 
અર� મોકલવાની રહેશે. આ મુદત બાદ મળેલ અર� અમાન્ય ગણાશે. (૫)Screening Test (�ાથિમક કસોટી)ના ગુણપત્રક માટેની અર� ધ્યાને 
લેવામાં આવશે નહીં. 
 
૧૭.ગુણની પુન:ચકાસણી :(૧)જ ેઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મુખ્ય પરીક્ષાના 
અંતે આખરી પ�રણામ �હેર કયાર્ તારીખથી ત્રીસ �દવસની અંદર દરેક પેપર દીઠરૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અર� કરી શકશે. (૨)ઉમેદવારે પરીક્ષાનંુ 
નામ,બેઠક નંબર અને નામ/ સરનામંુ દશાર્વવાનંુ રહેશે. (૩)ફી અર� સાથે રોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. �ારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્વીકારવામાં 
આવશે. (૪)ઉમેદવાર ટપાલથી આ અર� મોકલી શકશે. આવી અર� સાથે માત્ર સિચવશ્રી,ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ,ગાંધીનગરના નામનો �ોસ્ડ 
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ભા. પો.ઓ. મોકલવાનો રહેશે. (૫)ઉત્તરવહીઓનંુ પુન:મૂલ્યાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈ પણ સં�ગોમાં કરવામાં આવશે ન�હ. 
(૬)ગુણની પુન:ચકાસણી િસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ બાબતના કોઈ પણ િવવાદને આયોગ લક્ષમાં લેશે ન�હ. (૭)Screening Test(�ાથિમક 
કસોટી)ના ગુણની પુન:ચકાસણી માટેની અર� ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.  
 
૧૮.િનમણૂક : (૧) ઉમેદવારોને િનમણૂક માટે merit number ને ધ્યાનમાં રાખી િવચારવામાં આવશે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી િનમણૂક 
માટેનો હ� મળી જતો નથી. (૨)  રાજ્ય સેવામાં િનમણૂક માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ પછી સરકારને સંતોષ ન 
થાય તો તેવા ઉમેદવારની િનમણૂક કરવામાં આવશે ન�હ. (૩) િનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારના િનયમો મુજબની તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ 
પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે. (૪) ઉપરની �હેરાત સંબંધમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની િનમણૂક માટે, સરકારશ્રીના સંબંિધત િવભાગને આયોગ �ારા 
ભલામણ કરવામાં આવશે. (૫) િનમણૂક અંગેની સઘળી કાયર્વાહી, સરકાર �ારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ 
ધ્યાને લેશે ન�હ.  
 
૧૯.ચેતવણીઓ :આયોગે જ ેકોઈ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ પણ �કારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે આયોગના અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા 
કોઈ અિધકારી પર �ત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટે,(૨) બી�નંુ નામ ધારણ કરવા માટે,(૩)બી� પાસે પોતાનંુ નામ ધારણ 
કરાવવા માટે, (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવે� અથવા જનેી સાથે ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવે � સાદર કરવા અથવા ગેરરીિત આચરવા 
માટે, (૫) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મા�હતી છુપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટે, (૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબંધમાં અન્ય 
કોઈ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટે,(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય 
ઉમેદવારની ઉત્તરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી કે તેવા કોઈ પણ છાપેલા કે હસ્ત િલિખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત �ારા 
નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઈ પણ ગેરરીિત આચરવા માટે,(૮) લખાણોમાં અ�ીલ ભાષા અથવા િબભત્સ બાબત 
સ�હતની અ�સ્તુત બાબત લખવા માટે,(૯) પરીક્ષાખંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેર-વતર્ણૂક કરવા માટે,(૧૦) પરીક્ષાના સંચાલન માટે આયોગે રોકેલા 
સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા શારી�રક રીતે ઈ� કરવા માટે,(૧૧) પૂવર્વત� ખંડોમાં િન�દર્� કરેલા તમામ અથવા કોઈ પણ 
કૃત્ય કરવાનો �યત્ન કરવા માટે અથવા યથા �સંગ મદદગારી કરવા માટે,(૧૨)પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના �વેશપત્રમાં 
આપવામાં આવેલ કોઈ પણ સૂચનાનો ભંગ કરવા માટે, દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવાનંુ �હેર કયુ� હોય તો, તે ફોજદારી કાયર્વાહીને પાત્ર થવા 
ઉપરાંત–(ક)આયોગ,તે જ ેપરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે પરીક્ષામાંથી તેને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) આયોગ સીધી પસંદગી માટે લેવાની 
કોઈ પણ પરીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈ પણ રૂબરૂ મુલાકાતમાંથી અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈ પણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે 
અથવા િન�દર્� મુદ્ત માટે બાકાત કરી શકશે. પરંતુ તે અથ� પોતે રજુઆત કરવા ઈચ્છે, તો ઉમેદવારને, લેિખતમાં એવી રજુઆત કરવાની તક આપવામાં 
આવે તે િસવાય ખંડ (ક) અથવાખંડ (ખ) હેઠળની કોઈ પણ િશક્ષા કરી શકાશે ન�હ. (ગ) તદઉપરાંત � તે અગાઉ સરકારી નોકરીમાં હોય તો,સંબંિધત 
િનયમો હેઠળ િશસ્તભંગના પગલાં લઈ શકાશે. 
 
૨૦. અગત્યની સૂચનાઓ :(૧)ઉમેદવારને પોતાની સાથે સેલ્યુલર ફોન, ટેબ્લેટ, પેજર અથવા બી� કોઈ મોબાઈલ સંદેશાવ્યવહારના 
ઈલેકટર્ ોિનક્સ–બ્લ્યુ ટ� થ સાધનો પરીક્ષાખંડમાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી,જનેા ભંગ બદલ ઉમેદવારો માટે િન�દર્� કરાયેલ િશક્ષાને પાત્ર બનશે. 
(૨)ઉમેદવાર Screening Test(�ાથિમક કસોટી)માં તથા લેિખત મુખ્ય પરીક્ષામાં  કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે ન�હ. (૩)૪૦% કે તેથી વધુ 
અંધત્વની ખામી ધરાવતાં ઉમેદવારો � ઈચ્છે તો લ�હયાની સુિવધા મેળવી શકવાને પાત્ર છે. (૪)આવા ઉમેદવારે જ ેલ�હયો રાખવાનો હોય તેની સંપૂણર્ 
િવગત-(૧) નામ (૨) સરનામંુ (૩) શૈક્ષિણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ ન�ી કરવામાં આવે તે તારીખ સુધીમાં મોકલી 
આપવાની રહેશે અને તેની આયોગના ધારા-ધોરણ �માણે મંજૂરી મ�ાની તેઓને �ણ કરવામાં આવશે.(૫) લ�હયાની સુિવધા મેળવનાર 
ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં દર કલાક દીઠ ૨૦ િમિનટનો વળતર સમય (Compensatory Time) મળવાપાત્ર રહેશે. (૬)ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનંુ 
કે, અર�પત્રક તથા �માણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર,આ જગ્યાના ભરતી િનયમો, ભરતી પરીક્ષા િનયમો અને �હેરાતની �ગવાઈ તથા 
લાગુ પડતા અન્ય હુકમો મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબ�ે રદ કરવામાં આવશે.(૭) અનામત 
કક્ષાના ઉમેદવારો િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો તેને િબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે. (૮)�હેરાતમાં મ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ 
અનામત ન હોય તો પણ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. (૯) �હેરાતમાં જ ે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટે અમુક 
જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ 
ગણવાનંુ નથી,  આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે િવચારણા થઇ શકે છે, પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે 
છે.(૧૧) મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટેના અર�પત્રક સાથે નીચે દશાર્વેલ �માણપત્રોની �માિણત નકલ અવશ્ય રજૂ કરવાની રહેશે.: 
૧૧.(૧)એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનંુ �માણપત્ર કે જમેાં જન્મતારીખ દશાર્વેલ હોય. (શાળા છોડવાનંુ �માણપત્ર માન્ય નથી)  
૧૧. (૨)પદવી �માણપત્ર, એક થી વધુ પદવી હોય તો દરેક પદવીનંુ �માણપત્ર. ૧૧.(૩) પદવીનંુ ગુણપત્રક કે પત્રકો [માકર્શીટ્સ] ૧૧. (૪) 
અનામત �િત માટે સક્ષમ અિધકારી �ારા અપાયેલ �િત �માણપત્ર અને શાળા છો�ાનંુ �માણપત્ર ૧૧.(૫) સા.અનેશૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારો માટે  
સામાિજક ન્યાય અને અિધકા�રતા  િવભાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ�-ક મુજબનંુ‘ ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવંુ 
તા.૧-૦૪-૨૦૧૬ પછીની તારીખનંુ �માણપત્ર.૧૧.(૬) શારી�રક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા. ૧-૧૨-
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૨૦૦૮નાપ�રપત્ર�માંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી િનયત થયેલ સુપ�રન્ટેન્ડન્ટ/ િસિવલ સજર્ને આપેલ તબીબી �માણપત્ર.૧૧.(૭) 
સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯નાપ�રપત્ર�માંક: એફઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી િનયત 
કરવામાં આવેલ નમુનામાં સક્ષમ અિધકારી �ારા આપવામાં આવેલ“ના- વાંધા �માણપત્ર.”૧૧.(૯) નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની / 
લ�નોંધણી �માણપત્રની નકલ. ૧૧.(૧૦)િવધવા ઉમેદવારના �કસ્સામાં પુન:લ�કરેલ નથી તે અંગેની એફીડેવીટ. 

 
� ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામતવગર્ ,મા� સૈિનક, શારી�રક અશક્તતા ,મ�હલા કે િવધવા પૈકીના િવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ િવકલ્પોમાં 
થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેને લાગુ પડતાં િવકલ્પો પૈકી જમેાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તેમ ળશે.    

       
નોંધ :- ઉપરોક્ત રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ની જગ્યાના ભરતી િનયમો તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસ�મ, ફી, વયમયાર્દામાં છૂટછાટ, 
અર� કયા સં�ગોમાં રદથવાને પાત્ર છે તેની િવગતો, પ�રિશ�-‘અ’ અને પ�રિશ�-ક/ પ�રિશ�-૪ નોનમૂનો, શારી�રકરીતેઅશક્ત 
(Disabled) ઉમેદવારોએ રજૂ કરવાના તબીબી �માણપત્રનો નમૂનો, સરકારી કમર્ચારીઓએ રજૂ કરવાના ના-વાંધા �માણપત્રનો 
નમૂનો અને �હેરાતની અન્ય વધુ િવગતો આયોગની વબેસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર �વા મળશે. આ �હેરાત 
સંબંધમાં વધુ મા�હતીની જરૂર જણાય તો આયોગની કચેરીમાં કચેરી સમય દરિમયાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી શકશે.  

 
આ �હેરાતના સબંધમાં Screening Test(�ાથિમક કસોટી)તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ લેવામાં આવશે. વધુ મા�હતી મેળવવા 
આયોગની કચેરીમાં, કચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો 079-23258980 પર સંપકર્  કરવો. 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Advt. No. 80/2018-19 

 

Online Applications are invited from 15/10/2018(13:00 hours) to 30/10/2018(13:00 hours)  for the 

following posts of  State Tax Inspector of  Sate Tax  Deparment,under Finance Department The 
reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C.,& Women candidates is as under. 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. 
Note :[1] Combined Screening Testwill be held on Date: 10/02/2019 
[2] The result of Screening Test will be publish in April-2019 
[3]The mains written examination will be held on Date: 08/06/2019&09/06/2019 
[4] The result of mains written examination will be publish in August -2019 
 

Name of Post Total 
Posts 

Category wise Posts Out of Category wise posts 
reserved for women 

 

Post reserved 
out of the 

total Posts 

Gen. S. C. S. T. S. & E. B. 
C. Gen. S. C. S. T. S. & E. B. 

C. 
Phy. 
Dis Ex-Ser 

State Tax 
Inspector(class-3) 

200 102 14 30 54 33 04 09 17 12 20 

 
Note : The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 
category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.   
E.Q. :(i) A candidate shall hold a  Bachelor’s degree obtained from  any of the Universities established or 
incorporated by or under Central or State Act in India; or any other educational institution recognized as 
such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government; and  (ii) Basic knowledge of 
Computer Application as prescribed in Gujarat  Civil  Services Classification and Recruitment (General) 
Rules 1967; (iii) Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.  
A candidate who has appeared or intends to appear or awaiting the result of the final semester/year of 
the required qualification can apply, but the candidate has to qualify and submit the required 
qualification as advertised before the last date of submitting the application for mains examination. Also, 
the candidate must have completed 20 years of age on the last date of online application. 
 
Pay Scale  : Rs.38,090/- (Fix Pay) for 5 years. Rs.39, 600-1,26,600 /- Paymatrix level No.7 -Rs.39,600-
1,26,600 (According to 7th Pay Commission) after completion of the satisfactory service of 5 years.  
Age  :A  candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of  35 years   
as on 30/10/2018. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. 
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Upper age limit shall be relaxed as under : 
 
1 S.& E. B.C.,S.C. &  S. T. Male 

candidates of Gujarat origin.  05 years 

2 Female candidates of 
unreserved Category 05 years (Maximum up to 45 years) 

3 S.&  E. B.C.,S.C. &  S. T.   
Female candidates of Gujarat 
origin.  

10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up to 
45 years.)   

4 Ex-servicemen  For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 posts in 
Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct 
the period of actual military service from his actual age and if the 
resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for 
the post for which he is seeking appointment by more than three 
years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age 
limit”[maximum up to 45 (forty five) years] 

5 Physically disabled 
candidates 

maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to 
discharge duties attached to the posts, as may be performed by any 
other normal persons, on the bais of production of medical 
certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from the 
Medical Board.  

6 Government Servant  No relaxation in upper age will be available to Government Servant 
 
The details of advertisement can be seen on websitehttp://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
 

 
 
               Secretary  

    Gujarat Public Service Commission 
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ગુજરાત�હેરસેવાઆયોગ 

 
 

�હેરાતની સામાન્ય �ગવાઈઓ 
�હેરાત�માકં - [૮૦/૨૦૧૮-૧૯] : રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ 

 
૧.  નાગ�રકત્વ:-  
ઉમેદવાર, 
(ક)ભારતનો નાગ�રક  અથવા  
(ખ)નેપાળનો ��જન અથવા  
(ગ)ભૂતાનનો ��જન અથવા 
(ઘ)િતબેટ નો િનવાર્િસત જ ેભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી �ન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલા હોવા �ઇએ ,અથવા 
(ચ)મૂળ ભારતીય વ્યિક્ત કે જ ેભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા�કસ્તાન, બાંગ્લાદેશ,બમાર્ (મ્યાનમાર),શ્રીલંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, જવેા 
પૂવર્ આ��કાના દેશો, સંયુક્ત ��સત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવાિવયેનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા �ઇએ. પરંતુ 
પેટા �માંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માં આવતા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં સરકારે પાત્રતા �માણપત્ર આપેલ હોવંુ �ઇએ.  
નોંધ:- જ ેઉમેદવારના �કસ્સામાં પાત્રતા �માણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનંુ અર�પત્રક આયોગ િવચારણામાં લેશે. અને � િનમણૂક 
માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના �કસ્સામાં પાત્રતા �માણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમણૂક 
આપશે.  
 
૨.  જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડર્  �ારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ.�માણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંતુ આ 
�માણપત્રમાં દશાર્વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનંુ ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અિધકારીએ આપેલ વય અને અિધવાસના �માણપત્રની �માિણત નકલ 
મોકલવાની રહેશે. આ �માણપત્રમાં અિધકૃત અિધકારીએ સ્પ�પણે જણાવેલ હોવંુ �ઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનંુ મૂળ �માણપત્ર 
તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જ ેએસ. એસ. સી. કે તેની 
સમકક્ષ પરીક્ષાના �માણપત્રમાં દશાર્વેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા માનવાને પુરતંુ કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અિધવાસનંુ �માણપત્ર 
તેની િવ�ાસહતાર્(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો િનણર્ય આયોગ �ારા લેવામાં આવશે. 
(૨)ઉમેદવારે અર� પત્રકમાં દશાર્વેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર  થઈ શકશે નહી. 
 

૩.  વયમયાર્દા:- 
(૧)ઉંમર અર� સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે. 
(૨)�હેરાતમાં ઉપલી વયમયાર્દા આપવામાં આવેલ છે, તેમાં નીચે મુજબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
 
 

૧ મુળ ગુજરાતના અનુસુિચત �િત, અનુસુિચત જન�િત,સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત 
વગર્ના પુરુષ ઉમેદવારો (�હેરાતમાં જ ે અનામત વગર્ની જગ્યાઓ હશે તે અનામત વગર્ના 
ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.) 

પાંચ વષર્ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામાં) 

૨ િબન અનામત મ�હલા ઉમેદવારો પાંચ વષર્(વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની મયાર્દામાં) 
૩ મુળ ગુજરાતના અનુસુિચત �િત, અનુસુિચત જન�િત,સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત 

વગર્ના મ�હલા ઉમેદવારો (�હેરાતમાં જ ે અનામત વગર્ની જગ્યાઓ હશે તે અનામત વગર્ના 
ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.) 

દસ વષર્ (આ છૂટછાટમાં , મ�હલા માટેની છૂટછાટ કે જ ે
પાંચ વષર્ની છે, તેનો સમાવેશ થઇ �ય છે, વધુમાં વધુ 
૪૫વષર્ની મયાર્દામાં છૂટછાટ મળશે.) 

૪ મા� સૈિનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સ�હત ઉમેદવારો For appointment to any vacancy in 
class-3 and class-4 posts in Gujarat 
Government, an Ex-Serviceman shall 
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be allowed to deduct the period of 
actual military service from his 
actual age and if the resultant age 
does not exceed the maximum age 
limit prescribed for the post for 
which he is seeking appointment by 
more than three years, he shall be 
deemed to satisfy the condition 
regarding age limit” (વધુમાં વધુ ૪૫ વષર્ની 
મયાર્દામાં)  

૫  શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો (�ગવાઇ-૦૭ માં આપેલ િવગતને આિધન) દસ વષર્ 
૬  સરકારી  કમર્ચારીઓ  સરકારી  કમર્ચારીઓને ઉપલી વયમયાર્દામાં છૂટછાટ 

મળવાપાત્ર નથી.  

 

૪.  શૈક્ષિણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર �હેરાતમાં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા �ઇએ. 
(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાત માન્ય યુિનવિસર્ટી/સંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી �ઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અર� સાથે માન્ય યુિનવિસર્ટી/સંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષ�/સેમેસ્ટર)અને પદવી �માણપત્રોની સ્વયં �માિણત નકલ રજુ 
કરવાની રહેશે. શાળા/કોલેજના આચાયર્ �ારા અપાયેલ �માણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષિણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હ� દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહી. 
(૫)  �હેરાતમાં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા �સ્થાિપત કરતા 
આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો આપવાની રહેશે. 
 
૫. અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત,સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્:- 
(૧)  મૂળ ગુજરાતના અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્નાઉમેદવારોને જ અનામત વગર્ના ઉમેદવાર 
તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ પૈકી ઉમેદવાર જ ેવગર્ના હોય તેની િવગતો અર�પત્રક અને 
પ�રિશ�માં અચૂક આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અર�પત્રકના  સંબંિધત કોલમમાં જ ેતે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો 
હ� દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. 
(૪)  અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથર્નમાં સક્ષમ અિધકારી �ારા િનયત નમુનામાં આપવામાં આવેલ �િત �માણપત્રની  
નકલ અર� સાથે અચૂક  સામેલ કરવાની રહેશે. અર�પત્રક સાથે �િત �માણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે 
નહીં અને અર�પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
(૫)  સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ � તેઓનો સમાવેશ “ઉ�ત વગર્માં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર 
થશે. 
(૬)  સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનંુ સામાિજક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગના 
તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ� (ક)(ગુજરાતીમાં) ના નમુનામાં �માણપત્ર રજુ કરવાનંુ રહેશે.આ �માણપત્ર �હેરાતમાં દશાર્વેલ 
સમયગાળાનંુ હોવંુ �ઇએ.પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારોએ આવુ �માણપત્ર તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભર્માં રજુ કરવાનંુ રહેશે,� આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આવંુ �માણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં આવશે. 
(૭)  સરકારની �વતર્માન �ગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  િબનઅનામત  વગર્ના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ત વયમયાર્દા 
,અનુભવની લાયકાત,િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધુ િવસ્તૃત કરેલ  અન્ય કે્ષત્ર) માં છૂટછાટ લીધા િસવાય 
પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો િબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણત્રીમાં લેવાના થાય છે. 
(૮) ઉમેદવારે અર�માં �િત અંગે જ ેિવગત દશાર્વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની િવનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે નહી. 
 
 
 
૬.   મા� સૈિનક :   - 
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(૧) મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ અર�પત્રક માં િવગતો આપવાની રહેશે. 
(૨) મા� સૈિનક ઉમેદવારે �ડસ્ચાજર્ બુકની નકલ અર�પત્રક સાથે અચૂક મોકલવાની  રહેશે. 
 
૭.   શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- 
(ક) શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર�પત્રક તથા પ�રિશ�માં િવગતો આપવાની રહેશે. 
(ખ) શારી�રક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધંુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારી�રક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.  શારી�રક અશક્તતાનો લાભ 
મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અંધત્વ અથવા ઓછી �િ�(૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની) કઇ 
શારી�રક અશક્તતા છે તે દશાર્વવંુ. 
(ગ) �હેરાતમાં શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય ,પરંતુ જગ્યાની ફર�ને અનુરૂપ જ ે�કારની શારી�રક 
અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે �હેરાત માટે અર� કરી શકશે.આવા �સંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથર્નમાં સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર �માંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-
ગ-૨,થી િનયત થયેલ નમૂનામાં સરકારી હોિસ્પટલના સુિ�ટેન્ડેન્ટ/િસિવલ સજર્ન/મેડીકલ બોડર્   �ારા આપવામાં આવેલ �માણપત્રની નકલ અર� 
સાથે અચૂક મોકલવાની રહેશે. � �માણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં શારી�રક 
અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 
 
૮. મ�હલા ઉમેદવાર :- 
 મ�હલાઓની  અનામત જ્ગ્યાઓ માટે � યોગ્ય મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જ ે તે કક્ષાના (category) પુરુષ ઉમેદવારોને  
ફાળવી શકાશે. 

� ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગર્ ,મા� સૈિનક, શારી�રક અશક્તતા ,મ�હલા કે િવધવા પૈકીના િવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ િવકલ્પોમાં 

થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેને લાગુ પડતા િવકલ્પો પૈકી જમેાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 

૯.   િવધવા ઉમેદવાર :- 
(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર� પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવંુ  અન્યથા “લાગુ પડતંુ નથી” એમ દશાર્વવંુ . 
(૨) િવધવા ઉમેદવારે � પુન: લ� કરેલ હોય તો અર� પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અચૂકલખવંુ  અન્યથા  “લાગુ પડતંુ નથી” એમ દશાર્વવંુ . 
(૩) િવધવા ઉમેદવારે પુન: લ� કરેલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અર� સાથે પુન: લ� કરેલ  નથી તેવી  
એ�ફડિવટ  રજુ કરવાની રહેશે.     
(૪)  િવધવા ઉમેદવારને સરકારની �વતર્માન �ગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવશે. 
 
૧૦. ના વાંધા �માણપત્ર :- 
(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધર્ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપ�રેશન /કંપનીઓમાં સેવા બ�વતા અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓ આયોગની 
�હેરાતના સંદભર્માં બારોબાર અર� કરી શકશે અને તેની �ણ  ઉમેદવારે પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેરીને અર� કયાર્ની તારીખથી �દન-૭ માં અચૂક 
કરવાની રહેશે.� ઉમેદવારના િનયોક્તા તરફથી અર� મોકલવાની છે�ી તારીખ બાદ ૩૦ �દવસમાં અર� કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની �ણ 
કરવામાં આવશે તો તેઓની અર� નામંજુર કરી ઉમેદવારી  રદ કરવામાં આવશે. 
 (૨)  કેન્� સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અર� મોકલવાની રહેશે અથવા આ અર� 
સાથે િનમણૂક અિધકારીનંુ  “ના વાંધા �માણપત્ર” રજુ કરવાનંુ રહેશે. 
 
૧૧.  ગેરલાયક ઉમેદવાર  :- 
ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ કે અન્ય �હેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધર્ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ �ારા ઉમેદવાર 
ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  િવગત અર�પત્રકમાં આપવાની રહેશે. � ઉમેદવારનો ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો સમય ચાલુ હશે તો આવા 
ઉમેદવારની અર� રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
 
૧૨.  ફરિજયાત િનવૃિત્ત, રુખસદ, બરતરફી :-  
અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોડર્  કોપ�રેશનમાંથી ક્યારેય પણ  ફરિજયાત િનવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાં 
આવેલ હોય તો અર�પત્રકમાં તેની િવગત આપવાની રહેશે.   
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૧૩. નીચે દશાર્વ્યા મજુબની અર�ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દ�ાંત સ્વરૂપે છે જ ેસંપૂણર્ નથી) :-  
(૧)આયોગના ઓનલાઇન મુસ�ા મુજબ અર� કરેલ ન હોય 
(૨)અર�માં દશાર્વેલ િવગતો અધૂરી કે અસંગત હોય. 
(૩)અર�માં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪)અર� ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય. 
(૫)અર�માં પાસપોટર્  સાઈઝનો ફોટો�ાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬)અર� સાથે પૂરેપૂરી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭)અનુસૂિચત �િત,અનુસૂિચત જન�િત,સા.શૈ.પ.વગર્તથા શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અર�પત્રક સાથે સક્ષમ અિધકારી �ારા 

અપાયેલ �માણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮)મા� સૈિનક ઉમેદવારે �ડસ્ચાજર્ બુકની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯)ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાતના સંદભર્માં માકર્શીટ/પદવી �માણપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 
(૧૦)જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.�માણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧)ઓનલાઈન �હેરાતની અર� કરવાની રીત �માંક: ૦૯ નીચે સુચવેલ  (ઉમેદવારોને સબંિધત) �માણપત્રો અને જનેા આધારે પાત્રતા ન�ી 

કરવાની થતી હોય તેવા લાગુ પડતા આધાર પુરાવાની �માિણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અર�પત્રક સાથે �ડેલ નહીં હોય તેવા 

ઉમેદવારોની અર� અધુરી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 
 
૧૪.િનમણૂક:-  
(૧)  ઉપરની �હેરાત સંબંધમાં િનમણૂક માટે પસંદ  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સંબંિધત િવભાગને આયોગ �ારા ભલામણ કરવામાં આવશે. 
ઉમેદવારોએ આખરી િનમણૂકપત્ર મેળવતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત ન�ી કરે તેવી લાયકાત 
મેળવી લેવાની રહેશે.આ �કારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમણૂકને પાત્ર બનશે નહીં.  
(૨) િનમણૂક  અંગેની  સઘળી કાયર્વાહી  સરકારશ્રી   �ારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 
(૩)  ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષિણક લાયકાત /અનુભવ/ઉંમર વગેરેના સમથર્નમાં રજુ કરેલ �માણપત્રો કોઇપણ તબ�ે અયોગ્ય માલુમ પડશે તો તેની 
ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમણૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયર્વાહી ને પાત્ર 
થશે, જથેી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે કે,તેમણે રજુ કરેલા �માણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી પુણર્ રીતે ખરાઈ કયાર્ બાદ જ આયોગમાં રજુ કરવા. 
 
૧૫.ગેરવતર્ણૂક અંગે દોિષત ઠરેલા ઉમેદવારો િવરૂધ્ધ પગલાં  :- 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અર�પત્રકમાં કોઇપણ �કારની ખોટી મા�હતી દશાર્વવી નહી,તેમજ આવશ્યક મા�હતી 
છૂપાવવી નહીં,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવે� કે તેની �માિણત નકલમાં કોઇપણ સં�ગોમાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બી� કોઇપણ 
ચેડાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવે� રજુ કરવા નહી,� એકજ બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવે�માં અથવા તેની 
�માિણત નકલમાં કોઇપણ �કારની અચોકસાઇ અથવા િવસંગતતા જણાય તો તે િવસંગતતાઓ બાબતની સ્પ�તા રજુ કરવી.� કોઇ ઉમેદવાર 
આયોગ �ારા દોિષત �હેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,      
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા �ા� કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્યવ્યિક્ત �ારા છળ કપટથી કામ પુણર્ કરાવ્યુ હોય , 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાર્ હોય , 
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષયુકત અથવા ખોટા િનવેદનો કરેલ હોય , 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અિનયિમત કે અનુિચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુિચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય , 
(૮) ઉત્તરવહીમાં અ�ીલ  ભાષા કે અિશ�  બાબતો સ�હતની અસંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
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(૯) પરીક્ષા ખંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરવતર્ણૂક આચરવી , જવેી કે અન્ય  ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી , પુસ્તક , ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ 
છાપેલ કે હસ્તિલિખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતિચત �ારા કે કોઇ સાંકેિતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે,    
(૧૦) આયોગ �ારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે િનયુકત થયેલા કમર્ચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ �કારની શારી�રક ઇ� પહોચાડવી , અથવા 
(૧૧) ઉપરોકત �ગવાઇઓમાં ઉ�ેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે �યત્ન કય� હોય કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ 
પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાર્વેલ િશક્ષા ઉપરાંત આપો આપ ફોજદારી કાયર્વાહીને પાત્ર બનશે.  
(ક) આયોગ �ારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુ�ત માટે  
(૧) આયોગ �ારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને  
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર �ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
(ગ) � સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવરૂધ્ધ સમુિચત િનયમો અનુસાર િશસ્તભંગના પગલાં લઇ શકાશે. 
(૧ર)ઉપરોકત િવગતોમાં િન�દર્� કરેલ િશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર �ારા ઉમેદવારને /કમર્ચારીને 
(૧)આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પ� આરોપો અથવા કેસના �કાર બાબતે, 
(ર) લેખીતમાં િશક્ષા અંગે બચાવનામંુ- હકીકત રજુ કરવા અને  
(૩) િશક્ષા અંગે િનયત સમય મયાર્દામાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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