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ુ રાત જાહેર સેવા આયોર્
ગજ
સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકગ લ પાસે, છ રોડ, ર્ાાંધીનર્ર-૩૮૨૦૧૦
આર-3 શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક : ૨૩/૨૦૨૦-૨૧ મદદનીશ નનયામક, બોઇલરો, બોઇલર નનરીક્ષણ સેવા, વર્ગ-૨ ની જગ્યા પર ઉમેદવારો
પસંદ કરવા માટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ- ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક થી
તારીખ- ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સુધી મંગાવવામાં આવે છે . આ જાહેરાત અ્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા
વવગતવાર જાહેરાત સાથેની જાહેરાતની સામા્ય જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી
ભરવાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in
અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનંતી છે . ત્યાર બાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહેશે.

1) પ્રસ્તુત જાહેરાતની પ્રાથનમક કસોટી, પ્રાથનમક કસોટીના પરરણામ, રૂબરૂ મુલાકાતની સાંભનવત તારીખ/માસની નવર્તો
તથા કક્ષાવાર જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે .
પ્રાથવમક

ક્રમ

જાહેરાત ક્રમાંક

જગ્યાન ં નામ

પ્રાથવમક

કસોટીના

કસોટીની સ ૂચચત

પરરણામનો

તારીખ

સંભવવત

રૂબરૂ મલાકાતનો
સંભવવત માસ

માસ
૧

૨૩/૨૦૨૦-

મદદનીશ વનયામક, બોઇલરો,

૨૧

બોઇલર વનરીક્ષણ સેવા, વગડ-૨

૨૩/૦૫/૨૦૨૧

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

જાહેરાત ક્રમાાંક

જગ્યાનુાં

કુલ

નામ

જગ્યાઓ

સામાન્ય

આ.

સા.શૈ.

ન.

પ.

વર્ગ

વર્ગ

અનુ.

અનુ.

જાનત

જનજાનત

જલાઇ૨૦૨૧

નવેમ્બર-૨૦૨૧

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ માટે

શારીરરક

અનામત જગ્યાઓ

અશક્તતા

માજી

ધરાવતા

સૈનનક

ઉમેદવારો

માટે

માટે

અનામત

અનામત

જગ્યાઓ

સામાન્ય

આ.

સા.શૈ.

ન.

પ.

વર્ગ

વર્ગ

અનુ.

અનુ.

જાનત

જનજાનત

જગ્યાઓ

મદદનીશ
વનયામક,
બોઇલરો,
૨૩/૨૦૨૦-

બોઇલર

૨૧

વનરીક્ષણ

૦૫

૦૦

૦૨

૦૦

૦૦

૦૩

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

સેવા,
વગડ-૨
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2) નોંધ :
(૧)

પ્રસ્તત જાહેરાતમાં નીચે દશાડવ્યા મજબની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવાપાત્ર છે .

જાહેરાત ક્રમાાંક

જગ્યાનુાં નામ

શારીરરક અશક્તતા

૨૩/૨૦૨૦-

મદદનીશ વનયામક, બોઇલરો,

OL, OA

૨૧

બોઇલર વનરીક્ષણ સેવા, વગડ-૨

HH

ટકાવારી
40% કે તેથી વધ

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
HH=HEARING HANDICAPPED
(૨)

અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં

. અને તેઓને ચબનઅનામત ઉમેદવારો માટેના ધોરણો લાગ પર્શે.
(૩)

મરહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના

(category) પરષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
(૪)

One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરવા માટેન ં સહાયક મોર્યલ છે તે

કરવા માત્રથી જે તે જાહેરાત અ્વયે Online અરજી કરે લ ગણાશે નહી.
(૫)

ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાંક અને જગ્યાન ં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન

અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમાં ભયાડ બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી ક્ફમડ
કરવાની રહેશે.
(૬)

ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહેરાતના છે લ્લા સમય સધી “Editable” છે . આથી

ઉમેદવારોએ એક જાહેરાતમાં એક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરે લ અરજીમાં વવગત/મારહતી ભરવામાં કોઇ ભ ૂલ થાય
તો “Edit” વવકલ્પમાં જઇ વવગત/મારહતી સધારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી.
(૭)

ઓનલાઇન અરજી કરવાની સમયમયાડદા બાદ ક્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલ

મારહતીમાં ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સધારો કરવાની રજૂઆત/વવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(૮)

એક કરતા વધારે સંખ્યામાં અરજી કયાડના રકસ્સામાં છે લ્લે ક્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ મા્ય રાખવામાં આવશે.

ચબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે છે લ્લે ક્ફમડ થયેલ ફી સાથેન ં અરજીપત્રક મા્ય રાખવામાં આવશે.
(૯)

ઉમેદવારોએ અરજી ચકાસણીને પાત્ર અને રૂબરૂ મલાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાં રજૂ કરવાના થતાં

પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહેશે.
(૧૦)

ઓનલાઈન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રક ચબર્ાણસરહત આયોગની કચેરીમાં હાલ પ ૂરતા મોકલવા નહીં.

પ્રાથવમક

કસોટીના

કામચલાઉ

પરરણામ

બાદ

અરજી

ચકાસણીને

પાત્ર

ઉમેદવારોએ

પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહેશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન પદ્ધવત વસવાય રૂબરૂ અથવા પોસ્ટ દ્વારા આયોગ ખાતે
મોકલેલ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો સ્વીકારવા પાત્ર બનતા નથી. આથી, આવા ઉમેદવારો આપોઆપ અપાત્ર બનશે.
(૧૧) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના
તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક : ઇ.ર્બલ્ય.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક
: ઇર્બલ્યએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગ પર્તા ઠરાવથી વનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાં Annexure KH
અથવા ગજરાતીમાં પરરવશષ્ટ–ગ) માં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાડત તેઓ EWS Category હેઠળ અનામતના
લાભ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તે મતલબન ં પ્રમાણપત્ર) ના નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે
દશાડવવાના રહેશે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સમયની અવવધની મા્યતા આ ઠરાવોની જોગવાઇ મજબની રહેશે.

ુ વ, વયમયાગદા અને પર્ાર
3) જગ્યાન ાંુ નામ, શારીરરક તેમજ શૈક્ષણણક લાયકાત, અનભ
ધોરણની નવર્તો
જાહેરાત

જગ્યાન ં નામ :- મદદનીશ વનયામક, બોઇલરો, બોઇલર વનરીક્ષણ સેવા, વગડ-૨

ક્રમાંક

(1) Have a good physique with not more than 180 cms, in
height and not more than 105 cms.in girth and physically
fit to enter comfortably the manhole of a boiler and
manoeuvre himself fully inside the same;

શારીરરક તેમજ
શૈક્ષચણક
લાયકાત

૨૩/૨૦૨૦૨૧

અનભવ

(2) Possess(i) a degree in Mechanical or Production or Power Plant or
Metallurgical Engineering obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India, or any other educational
institution recognised as such or declared as deemed to be
University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956, or possess an equivalent
qualification recognised as such by the Government;
(ii) a certificate of proficiency under the Gujarat Boilers Rules,
1966 or any other rules made in this behalf under the
Central and State Act;
Have not less than two years of experience as a technical
personnel in the design, construction, erection, operation,
testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the
implementation of the Boilers Act, 1923 and the rules and
regulations made thereunder;
૪૨ વષડથી વધ ઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી

વયમયાડદા

તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.) (પ્રસ્તત જગ્યાના ભરતી વનયમો અનસાર ઉપલી
વયમયાડદા-૩૭ વષડની છે , પરં ત ગજરાત સરકારના સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.
૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના જાહેરનામા ક્રમાંક:જીએસ/૩૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/
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૨૮૨૩૨૩/જી-૫ અનસાર ઉપલી વયમયાડદામાં ૦૫ વષડની છૂટછાટ મળવાપાત્ર હોઈ
આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડદા ૪૨ વષડની ગણવાની રહે છે .)
પગાર ધોરણ

4)
5)
6)
૧

૨

૩
૪

Pay scale Rs. 53,100-1,67,800/- [Level-9]

‘ગજરાત મલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭’ માં દશાડવલ
ે કોમ્્યટર એ્લીકેશનન ં
પાયાન ં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.
ગજરાતી અથવા રહ્દી અથવા તે બંનન
ે ં પ ૂરત જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
વયમયાડદા :મળ ગજરાતના આવથિક રીતે નબળા વગો તથા અન.
જનજાવતના ઉમેદવારો
મળ ગજરાતના આવથિક રીતે નબળા વગો તથા અન.
જનજાવતના મરહલા ઉમેદવારો
માજી

સૈવનકો,

ઇ.સી.ઓ.,

પાંચ વષડ (વધમાં વધ ૪૫ વષડની મયાડદામાં)
દસ વષડ (આ છૂટછાટમાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાંચ
વષડની છે , તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે , વધમાં વધ ૪૫ વષડની
મયાડદામાં છૂટછાટ મળશે.)

એસ.સી.ઓ.

સરહત

ઉમેદવારો
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષડ
દસ વષડ (વધમાં વધ ૪૫ વષડની મયાડદામાં)
(૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનભવ માંગેલ હોય તો
ઉપલી વયમયાડદા લાગ પર્શે નરહ.

ગજરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજરાત મલ્કી સેવા
અને વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ ની જોગવાએ મજબ ગજરાત સરકારની
૫

નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ
છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની
પ્રથમ વનમણ ૂક જાહેરાતમાંની જગ્યામાં દશાડવેલ વય
મયાડદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમડચારીઓ

(૨) જાહેરાતમાં અનભવને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય
પરં ત ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ચચરકત્સાની પદવી
કે રર્્લોમા ની જગ્યા પર વનમણ ૂક પામેલ કમડચારીને
જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post)
માટે ઉપલી વય મયાડદા લાગ પર્શે નહીં.
(૩) જાહેરાતમાં દશાડ વેલ જગ્યા માટે અનભવ એક લાયકાત
તરીકે માંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંવગડમાંથી બઢતી મળવાપાત્ર
હોય તેમાં ફરજ બજાવતા કમડચારીને,

તેઓએ બજાવેલ

સેવાના સમય અથવા તો વધમાં વધ પાંચ વષડની છૂટછાટ તે
બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે.

7) નોંધ:
(૧)

આ જગ્યા માટે વનમણ ૂક માટે ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલાકાત યોજીને કરવામાં

આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણ ક્રમાનસાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલાકાત માટેની પાત્રતા
ભરતી વનયમો, આયોગના કચેરી હકમ અને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઇઓ અનસાર નક્કી કરાશે. પ્રાથવમક કસોટીમાં
ઉમેદવાર ૧૫% થી ઓછા ગણ મેળવશે, તો તેમને રૂબરૂ મલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે નહીં. આ કસોટીન ં
માધ્યમ આયોગ અ્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજરાતી રહેશે. પ્રાથવમક કસોટી સામા્યત: ગાંધીનગર/અમદાવાદ
ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ં રહેશે. સામા્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણના ૧૦૦ પ્રશ્નો
અને સંબવં ધત વવષયના ૨૦૦ ગણના ૨૦૦ પ્રશ્નો એમ કલ ૩૦૦ ગણના ૩૦૦ પ્રશ્નો રહેશે. આ પ્રાથવમક કસોટી માટે
૧૮૦ મીનીટનો સમય રહેશે.
(૨)

રૂબરૂ મલાકાતમાં આયોગની સચનાઓ/ધોરણો મજબ જાહેરાતમાં દશાડવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સંખ્યાને

ધ્યાને લઈ નીચે મજબ અનસરવામાં આવશે.
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કલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલાકાત માટે બોલાવવામાં આવનાર

કલ જગ્યાઓ

ઉમેદવારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધ

કલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૩) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલાકાત દ્વારા થતી ભરતી પ્રરક્રયામાં ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી ૫૦ ટકા ગણભાર
પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણમાથી મેળવેલ ગણ અને ૫૦ ટકા ગણભાર રૂબરૂ મલાકાતના ૧૦૦ ગણમાંથી મેળવેલ
ગણના આધારે કરવામાં આવશે એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમાં ૩૦૦ ગણમાંથી મેળવેલ ગણને ૫૦ ટકા ગણભાર અને
રૂબરૂ મલાકાતમાં ૧૦૦ ગણમાંથી મેળવેલ ગણને ૫૦ ટકા ગણભાર ગણી કલ ૧૦૦ ગણમાંથી ગણ આપવામાં આવશે.
(૪)

પ્રાથવમક

કસોટીનો

અભ્યાસક્રમ

આયોગની

વેબસાઇટ

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

https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in, Twitter : @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official) પર જોવા વવનંતી છે .
(૫)

જો યવનવવસિટીએ માકડ શીટમાં ટકાવારી દશાડવેલ ન હોય, તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યલ
ડ ા/

આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.
(૬)

જો ઉમેદવાર વવદે શની યવનવવસિટીની પદવી/અનભવ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં મા્યતા/

સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર/પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.તથા સમય મયાડદામાં આ અંગેના આધાર પરાવા રજૂ
કરવાની જવાબદારી સંબવં ધત ઉમેદવારની રે હશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહેતી નથી અને
સમયમયાડદા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામાં લેવામા આવશે નહી, જેની સંબવં ધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી.
(૭)

આ જાહેરાત અ્વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરે ક તબક્કે ઉમેદવારે હાજર રહેવ ં પર્શે, અ્યથા તેઓની ઉમેદવારી રદ

કરવામાં આવશે.
(૮)

અરજી ફી: સામા્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તથા

ઓનલાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ અરજી ફી ભરવાની રહેશે. મ ૂળ ગજરાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક
રીતે નબળા વગો, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. ગજરાત રાજય
વસવાયના અનામત વગડના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહેશે.
સહી/(પી. આર. જોષી IAS)
સંયકત સચચવ
ગજરાત જાહેર સેવા આયોગ

નોંધ: https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત
અને અરજી ફી ભરવાની રીત જોઈ શકાશે.
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GUJARAT PUBLIC SERVICE
COMMISSION
SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,
GANDHINAGAR – 382010
R-3 Branch
Advt. No.: 23/2020-21 Online applications are invited for the post of Assistant Director,
Boilers, Boiler Inspection Service, Class-II between date : 10/11/2020 13:00 to date :
01/12/2020 13:00. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of
Commission https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all the
provisions of the advertisements, General Instructions, the method of online application and
payment of fees.

1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test, Interview and
Category wise vacancy are shown below:

Sr.
No.

1

Advt.
No.

23/
2020
-21

2)

Advt. No

Name of the Post

Tentative
Date of
Primary
test

23/2020-21

Assistant Director, Boilers,
Boiler Inspection Service,
Class-II

23/05/2021

Name of the Post

Tot
al
Va
can
cy

Assistant
Director,
Boilers, Boiler
Inspection
Service, ClassII

Category wise vacancy
Ge
ner
al

E.
W.
S.

S.
E.
B.
C.

S.
C.

S.
T.

Tentative
month of
Primary
test’s result

Tentative
month of
Interview

July-2021

November2021

Out of total Post, vacancies
reserved for Women
Ge
ner
al

E.
W.
S.

S.
E.
B.
C.

S.
C.

S.
T.

05 00 02 00 00 03 00 00 00 00 01

Reserv
ed for
Physica
lly
Disable
d

Reserve
d for
ExService
man

00

00

Note: (1) The candidates possessing disability as shown below only can apply for the above
mentioned post.
Advt. No.

Name of the Post

PH

Percentage

23/2020-21

Assistant Director, Boilers,
Boiler Inspection Service, Class-II

OL, OA

40% and above
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OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
HH=HEARING HANDICAPPED

(2) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for
Unreserved Category they will not have to pay the application fee and the criteria for
selection will be applicable as per Unreserved Category.
(3) In case of non-availability of women candidate in the respective category the reserved
post will be allotted to male candidates belonging to the same category.
(4) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online
Application speadily, which will not count as an Online Application.
(5) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying
online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled
in the application form.
(6) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence
the candidates have to make only one application in one advertisement. If there are
any mistakes in filling up the details / information in the online application, go to the
"Edit" option and update the details till the last date & time of Application. Do not
make a new application.
(7) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online
application or information filled in by the candidate shall not be accepted, once the
online advertisement is closed.
(8) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest
confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates
belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be
considered by the Commission.
(9) Candidates shall keep all the relevant Certificates/Documents ready as it may be
required in case of eligibility for application scrutiny and Interview.
(10) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the
Commission as of now. Candidates qualified for application scrutiny only have to
upload their required Certificates/Documents online on Commission’s website
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ within the stipuled time duration as mentioned in the
provisional result. Those candidates who send their required Certificates/Documents
Physically or By Post to the Commission are automatically ineligible for the further
recruitment process.
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(11) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS candidates shall be in the
format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Govt. of
Gujarat’s Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. G.R. No:
EWS/122019/45903/A, Date: 13/09/2019, whichever may be concerned (AnnexureKh in English and Annexure- G (ગ) in Gujarati). The candidates shall mention the
number and date of EWS eligibility certificate while applying online. The validity of
the time period of the EWS Eligibility Certificate will be in accordance with the
provisions of these resolutions.
3)

Name of Post, Physical and Educational Qualification, Experience, Age and
Pay Scale Details
Advt.
No.

Name of Post :- Assistant Director, Boilers, Boiler Inspection Service,
Class-II
(1) Have a good physique with not more than 180 cms, in height
and not more than 105 cms.in girth and physically fit to
enter comfortably the manhole of a boiler and manoeuvre
himself fully inside the same;

Physical and
Educational
Qualification

23/202021

(2) Possess(i) a degree in Mechanical or Production or Power Plant or
Metallurgical Engineering obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India, or any other educational
institution recognised as such or declared as deemed to be
University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956, or possess an equivalent
qualification recognised as such by the Government;

(ii) a certificate of proficiency under the Gujarat Boilers Rules,
1966 or any other rules made in this behalf under the
Central and State Act;
Have not less than two years of experience as a technical
personnel in the design, construction, erection, operation,
Experience
testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in
the implementation of the Boilers Act, 1923 and the rules
and regulations made thereunder;
Not more than 42 years. Age will be Considered as on last
date of online application. (As per Recruitment Rules not
Age
more than 37 years + 5 years as per GAD Notification No.
GS/36/2015/CRR/11-2008-282323-G-5
dated
23/10/2015.)
Pay Scale
Pay scale Rs. 53,100 – 1,67,800/- [Level-9]
4) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.
5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both.
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6) Age Relaxation:

Candidate belonging E.W.S. & S.T.
5 years (Maximum Up to 45 Years)
category of Gujarat Origin
10 Years (Which Includes the relaxation
Women Candidate belonging E.W.S. &
2
of 5 years applicable to woman)
S.T. category of Gujarat Origin
(Maximum Up to 45 Years)
3 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.C.O. Length of Military Service plus three years
4 Physically Disabled
10 Years (Maximum Up to 45 Years)
(1) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper age limit shall not
apply.
(2) If experience is not prescribed as one
of the qualifications and Govt. servant
As per Gujarat Civil Services
appointed to a post requiring a Medical,
Classification and Recruitment (General)
Engineering, Veterinary or, Agriculture
Rules 1967 and amendment from time to
degree or diploma and who applied for any
time, A candidate who is already in
such post, the upper age limit shall not
Gujarat Govt. service, either as a
5
apply.
permanent or a temporary officiating
(3) If experience is not prescribed as one
continuously for six months and had not
of the qualifications in the advertisement,
crossed age limit prescribed for the
Govt. servants who are working on the
Advertised post at the time of his first
post from which an employee can be
appointment.
promoted to the post so advertised, be
entitled to relaxation of 5 years, or to the
extent of equal number of years for which
service has been put in by him, which is
less.
7) Note:
1

(1) Exam Pattern : Candidates will be selected for appointment to these posts by
conducting a Primary test and interview. Candidates will be declared eligible for the
interview after scrutinizing the required applications as per the Primary test marks. If
the candidate gets less than 15% marks in the primary test, he / she will not be
considered eligible for interview. The medium of this test will be decided by the
Commission. The Primary test will usually be held at Gandhinagar / Ahmedabad and
candidates will have to be present at their own expense. The primary test will consist
of 100 questions of 100 marks of General Studies and 200 questions of 200 marks of
the Respective Subject. Total 300 questions of 300 marks. Time Duration for primary
test will be 180 minutes.
(2) As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates of each category
are being called for interview as per following norms:
No. of Post
01
02
03
04 & more
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06
08
10
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Page 9 of 19

(3) The Weighted Marks of Primary Test & Interview are calculated as follows: ‐ [Marks
obtained in P.T. X 50/300 = Weighted Marks of Primary Test] + [Marks obtained in
Interview X 50/100 = Weighted Marks of Interview] = Total Weighted Marks.
(4) The syllabus of a Primary Test for various posts are available on the Commission's
website http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in, Twitter :
@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official).
(5) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where
percentage of marks is not given by the University.
(6) If the candidate has obtained a foreign university degree / experience, then he / she will
have to submit the necessary evidence / evidence regarding the validity / equivalence
of such degree position in India. Candidates are informed to take note that presenatation
of the matter in this regard will not be considered after the prescribed time limit.
(7) Candidates shall remain present at each stage of Recruitment process, otherwise his/her
candidature shall be cancelled.
(8) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 100/+ applicable postal charges or Rs. 100/- + Service Charges through online mode as
Application Fees, while Candidates belonging to reserved categories and Economically
Weaker Section of Unreserved category, Ex-Servicemen of Gujarat State and
physically disabled candidates have not to pay application fees. While candidates of
reserved category of other states have to pay application fee.
Sd/(P. R. Joshi IAS)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
Note:
Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply
online and fees payment.
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જાહેરાતની સામા્ય જોગવાઈઓ
૧

નાગરરકત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) વતબેટનો વનવાડવસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧ લી જા્યઆરી, ૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલા
હોવા જોઇએ, અથવા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂવડ પારકસ્તાન(બાંગ્લાદે શ), બમાડ
(મ્યાનમાર), શ્રીલંકા, કે્યા, યગા્ર્ા જેવા પ ૂવડ આરિકાના દે શો, સંયક્ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર,
ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરં ત પેટાક્રમાંક (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા
ઉમેદવારોના રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાં લેશે.
અને જો વનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણ ૂક આપશે.

૨

અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાં વધ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે
અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(૨) ચબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન
લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવવિસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહેશે. અનામત વગડના ઉમેદવારો (આવથિક રીતે નબળા વગો,
સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ, અનસ ૂચચત જાવત અને અનસ ૂચચત જનજાવત) તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા
ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાંથી મસ્ક્ત આપવામા આવેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહેતી નથી.
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાડ વેલ ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો ચબનઅનામત
જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસંદગી માટે ચબનઅનામતના ધોરણો લાગ ં પર્શે.
(૪) જાહેરાતમાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી
કરી શકે છે .
(૫) જાહેરાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પરષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાન ં
નથી, આ જગ્યાઓ પર પરષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે , પરષ તેમજ મરહલા
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત બાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શકે છે .)
(૬) જાહેરાતમાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાં પરષ ઉમેદવાર અરજી કરી
શકે છે કે મ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પરષ ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ
શકે છે . પરં ત જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરે પરા પસંદગી
પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસંદ ન
થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પરષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. (દા.ત.કલ
૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પરષ ઉમેદવારો પસંદગી
પામી શકે છે .)
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(૭) પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે ત્યારે
જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન
અપલોર્ કરવાના રહેશે.
૩

જ્મ તારીખ:(૧) આયોગ જ્મ તારીખ ના પરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ડ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ મા્ય
રાખે છે . પરં ત આ પ્રમાણપત્રમાં દશાડવેલ જ્મતારીખ ખોટી હોવાન ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય
અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે
જણાવેલ હોવ ં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાન ં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ
કરવામાં આવેલ પરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જ્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ
પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાડવેલ જ્મતારીખ કરતાં જદી છે તથા માનવાને પ ૂરત ં કારણ છે . ઉમેદવારે રજૂ કરે લ વય અને
અવધવાસન ં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણડય આયોગ દ્વારા લેવામાં
આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાડવેલ જ્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.

૪

વયમયાડદા :(૧) ઉંમર જાહેરાતમાં દશાડવેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) જાહેરાતમાં દશાડવેલ ઉપલી વયમયાડદામાં નીચે મજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
મળ ગજરાતના
૧

જનજાવત,

અનસચચત જાવત, અનસચચત

સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત

વગડના અને આવથિક રીતે નબળા વગડના ઉમેદવારો

પાંચ વષડ (વધમાં વધ ૪૫ વષડની મયાડદામાં)

(જો કેટેગરીની જગ્યા હોય તો)
મળ ગજરાતના
૨

અનસચચત જાવત, અનસચચત

જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ
અને આવથિક રીતે નબળા વગડના મરહલા ઉમેદવારો
(જો કેટેગરીની જગ્યા હોય તો)

૩
૪
૫

મરહલા ઉમેદવારો (જો કેટેગરીની જગ્યા હોય તો)
માજી

સૈવનકો,

ઇ.સી.ઓ.,

એસ.સી.ઓ.

સરહત

ઉમેદવારો
શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

દસ વષડ (આ છૂટછાટમાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાંચ
વષડની છે , તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે , વધમાં વધ ૪૫ વષડની
મયાડદામાં છૂટછાટ મળશે.)
પાંચ વષડ (વધમાં વધ ૪૫ વષડની મયાડદામાં)
સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષડ
દસ વષડ (વધમાં વધ ૪૫ વષડની મયાડદામાં)
(૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનભવ માંગેલ હોય તો
ઉપલી વયમયાડદા લાગ પર્શે નરહ.

ગજરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજરાત મલ્કી સેવા
અને વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ ની જોગવાએ મજબ ગજરાત સરકારની
૬

નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ
છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની
પ્રથમ વનમણ ૂક જાહેરાતમાંની જગ્યામાં દશાડવેલ વય
મયાડદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમડચારીઓ

(૨) જાહેરાતમાં અનભવને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય
પરં ત ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ચચરકત્સાની પદવી
કે રર્્લોમા ની જગ્યા પર વનમણ ૂક પામેલ કમડચારીને
જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post)
માટે ઉપલી વય મયાડદા લાગ પર્શે નહીં.
(૩) જાહેરાતમાં દશાડ વેલ જગ્યા માટે અનભવ એક લાયકાત
તરીકે માંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંવગડમાંથી બઢતી મળવાપાત્ર
હોય તેમાં ફરજ બજાવતા કમડચારીને,

તેઓએ બજાવેલ

સેવાના સમય અથવા તો વધમાં વધ પાંચ વષડની છૂટછાટ તે
બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે.
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૫

શૈક્ષચણક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાં દશાડ વેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત મા્ય યવનવવસિટી/સંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે મા્ય યવનવવસિટી/સંસ્થાના ગણ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની
સ્વયં પ્રમાચણત નકલ રજૂ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર મા્ય ગણવામાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહી.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયમોમાં દશાડવેલ શૈક્ષચણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત મા્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય તો,
જાહેરાતમાં દશાડ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે
સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃ તતાની વવગતો આપવાની રહેશે.

૬

અનભવ:(૧) માંગેલ અનભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) (અ)જાહેરાતમાં અ્યથા જોગવાઇ કરવામાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સંદભડમાં અનભવ ગણવામાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાં જે અનભવ દશાડવેલ હોય તેના સમથડનમાં અનભવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, વષડ), મ ૂળ પગાર
અને કલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભવની વવગતો સાથેન ં સ્વયંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરવાન ં રહેશે. આવ ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ં રજૂ કરવાન ં રહેશે.
ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્ર મા્ય ગણવામાં આવશે નરહ.
(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરે લ અનભવના પ્રમાણપત્રોમાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનંતી મા્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
જો ઉમેદવારો દ્રારા સંપ ૂણડ વવગતો સાથેના અનભવન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં આવશે નરહ, તો ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર /
વવગતોના આધારે આયોગ વનણડય કરશે. જે ઉમેદવારોને બંધનકતાડ રહેશે.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રે્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમંવત્રત ફૅકલ્ટી, ઇ્ચાર્જ (મ ૂળ હોદ્દા વસવાયની
વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભવ મા્ય અનભવ તરીકે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે
નહીં. ઉપરાંત અભ્યાસકાળ દરવમયાન મેળવેલ અનભવ (ઉ.દા. Ph.D. દરવમયાન મેળવેલ સંશોધનનો અનભવ, Ph.D.
માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે કરે લી કામગીરી) મા્ય રાખવામાં આવશે નહી.

૭

અનસ ૂચચત જાવત, અનસ ૂચચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ અને આવથિક રીતે નબળા વગડ :(૧) મ ૂળ ગજરાતના અનસ ૂચચત જાવત, અનસ ૂચચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ અને આવથિક રીતે
નબળા વગડ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનસ ૂચચત જાવત, અનસ ૂચચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડ અને આવથિક રીતે નબળા વગડ પૈકી
ઉમેદવાર જે વગડના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબવં ધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાડવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગડના
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમ ૂનામાં આપવામાં
આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ
સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગડમાં” નહી
થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
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(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ં સામાજજક
્યાય અને અવધકારરતા વવભાગન ં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજરાતી નમ ૂના ‘પરરવશષ્ટ-ક’
મજબન ં અથવા નવા વનયત કરાયેલ ગજરાતી નમ ૂના ‘પરરવશષ્ટ-૪’ મજબન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ં રહેશે.
(૬)(બ)સામાજજક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ
મજબ ‘ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવધ (Validity) ઈસ્ય થયા-વષડ સરહત ત્રણ
નાણાકીય વષડની રહેશે પરં ત આવ ં પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સધીમાં
ઈસ્ય કરાયેલ હોવ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય થયેલ હશે, તો જ મા્ય રાખવામાં આવશે
અ્યથા તે મા્ય રાખવામાં આવશે નરહ.
(૬)(ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભડમાં રજૂ કરવાન ં રહેશે. જો
આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભડમાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવશે.
(૬)(ર્) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેન ં પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો
જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહેશે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભ ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર
જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદન ં નવ ં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવાર
તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ મા્ય રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદં ર્ો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની
અવવધ હવે ત્રણ વષડની છે . પરં ત ઉક્ત માપદં ર્ો પૈકી કોઈપણ માપદં ર્માં આ અવવધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની
સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત સંબવં ધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયં સંબવં ધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા
પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો ગજરાત જાહેર સેવા આયોગને કરવાની રહેશે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી
આવી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદે સરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ
અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના કોઈપણ
માપદં ર્માં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અને સંયક્ત
રીતે રહેશે.
(૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાવ ક્રમાંક : ઇ.ર્બલ્ય.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક :

ઇર્બલ્યએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગજરાતીમાં પરરવશષ્ટગ) માં મેળવેલ આવથિક રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે
દશાડવવાના રહેશે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સધીમાં ઈસ્ય
કરાયેલ હોવ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય થયેલ હશે, તો જ મા્ય રાખવામાં આવશે
અ્યથા તે મા્ય રાખવામાં આવશે નરહ.
(૮) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગડના ઉમેદવારોની સાથે વનયત
ધોરણો (અથાડત વયમયાડદા, અનભવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધ
વવસ્ત ૃત કરે લ અ્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગણવત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની
સામે ગણતરીમાં લેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દશાડ વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનંતી મા્ય રાખવામાં
આવશે નહી.
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જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય થયેલ વનયત નમ ૂનાન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો
તેઓની અરજી અમા્ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાં લેવામાં આવશે નરહ.
નોંધ-૧: સામાજજક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: ઇર્બલ્યએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજબ આવથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય (issue) થયા
તારીખથી ત્રણ વષડ સધી મા્ય ગણવામાં આવશે. પરં ત તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધી ઇસ્ય થયેલ
EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવવધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કટંબની આવકમાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય
સરકારના અનામતના હેત માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદં ર્ મજબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના
પરરવશષ્ટથી વનયત કયાડ મજબના નમ ૂનામાં આપવાની રહેશે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહધ
ે રી રજૂ કરવાની રહેશે. આ જોગવાઇના દૂ રપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે
અને ઉમેદવાર કાયદે સરની કાયડવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત
ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે .
નોંધ-૨: સામાજજક ્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦
ની જોગવાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮
દરવમયાન ઇસ્ય કરવામાં આવેલ ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate)
ને પણ મા્ય ગણવામાં આવશે પરં ત આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “ચબન
ઉન્નત વગડના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) માં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના
હેત માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદં ર્ મજબ લાયક ઠરે છે તે મજબન ં બાંહધ
ે રીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશષ્ટથી
વનયત થયેલા નમ ૂનામાં આપવાન ં રહેશે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર મંગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે
આ બાંહધ
ે રી રજૂ કરવાની રહેશે. આ જોગવાઇના દરપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર
કાયદે સરની કાયડવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ
જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે .
૮

માજી સૈવનક
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે.
(૩)સામા્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મજબ
માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મસ્ક્ત આપવામાં આવેલ છે .

૯

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં સ્પષ્ટ વવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. શારીરરક
અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન
અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાડવવ.ં
(ગ) જાહેરાતમાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાડ વેલ ન હોય,પરં ત જગ્યાની ફરજોને
અનરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે.
આવા પ્રસંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
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(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાં સામા્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર
ક્રમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમ ૂનામાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સવપ્ર્ટે્ર્ે્ટ/વસવવલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્ડ
દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાં
નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે નો લાભ મળવાપાત્ર થશે
નહીં.

૧૦

મરહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના (category)
પરષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

૧૧

વવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ં અ્યથા “લાગ પર્ત ં નથી” એમ
દશાડવવ.ં
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ં અ્યથા “લાગ
પર્ત ં નથી” એમ દશાડવવ.ં
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે
પન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફર્ેવવટ રજૂ કરવાની રહેશે.
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજબ તેઓએ મેળવેલ ગણમાં પાંચ ટકા ગણ ઉમેરવામાં આવશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરં ત અરજી કયાડ બાદ અથવા જાહેરાત
પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “વવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી
દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે
તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ
વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાં તેને લાગ પર્તા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૨

ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગજરાત સરકારના સરકારી /અધડ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અવધકારીઓ /
કમડચારીઓ આયોગની જાહેરાતના

સંદભડમાં બારોબાર

અરજી કરી શકશે

અને તેની જાણ ઉમેદવારે

પોતાના

વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાડ ની તારીખથી રદન-૭ માં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી
મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવશે તો તેઓની
અરજી નામંજર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.
(૨) કે્દ્ર સરકારની અથવા અ્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણ ૂક અવધકારીન ં
ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાં રજૂ કરવાન ં
રહેશે.
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૧૩

ગેરલાયક ઉમેદવાર :ગજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અ્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અ્ય સરકારી /અધડ સરકારી /સરકાર હસ્તકની
સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.

૧૪

ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ડ કોપોરે શનમાંથી ક્યારે ય પણ ફરજજયાત વનવવૃ ત્ત,
રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાં તેની વવગત આપવાની રહેશે.

૧૫

રજીસ્રે શન :તબીબી/દં ત વવજ્ઞાન/પશ ચચરકત્સા/કાયદાની અથવા અ્ય જ્જગ્યા માટે ના રકસ્સામાં કે જેમાં રજીસ્રે શન જરૂરી હોય ત્યાં
ઉમેદવારે રજીસ્રે શન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે અને અરજી સમયે રજીસ્રે શન જે તે સંસ્થા ખાતે ચાલ

છે

તેવ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ં રહેશે.
૧૬

અગત્યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જગ્યાની વનમણ ૂક માટે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલાકાત યોજીને કરવામાં આવશે પ્રાથવમક
કસોટીના ગણ ક્રમાંનસાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ
કસોટીન ં માધ્યમ આયોગ વનયત કરે તે મજબ ગજરાતી અથવા અંગ્રેજી રહેશે. પ્રાથવમક કસોટી સામા્યત:
ગાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ં રહેશે. પ્રાથવમક કસોટી અને
રૂબરૂ મલાકાતમાં મેળવેલ ગણના આધારે આખરી પસંદગી કરવામાં આવશે.
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાં આયોગે વનયત કરે લ લઘત્તમ લાયકી ધોરણ મજબના ગણ મેળવવા ફરજજયાત છે . એટલે કે જે
કોઈ ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમાં આયોગે વનયત કરે લ લઘત્તમ લાયકી ધોરણ મજબના ગણ મેળવી શકશે નરહ તો
રૂબરૂ મલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે વવચારણામાં લેવામાં આવશે
નહીં.

૧૭

રૂબરૂ મલાકાત:(૧) રૂબરૂ મલાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મલાકાત માટે
પાત્ર થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મલાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપસ્સ્થત થવાન ં રહેશે. તેમજ જે ભરતી
પ્રસંગો અ્વયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથવા શારીરરક માપદં ર્ ચકાસણીની જોગવાઇ છે , તેવા તમામ તબક્કે
ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ં રહેશે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબક્કે ગેરહાજર રહેશે તો
તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.
(૨) અનસ ૂચચત જાવત, અનસ ૂચચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન સાધન નથી તેવા ઉમેદવારો કે જેઓના
માતા-વપતાની વાવષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મલાકાત માટે આવવા
તથા જવા માટે ગજરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે
ઉમેદવારે રૂબરૂ મલાકાતના રદવસે વનયત ફોમડ ભરવાન રહેશે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજૂ કરવાની રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મલાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલાકાતના પત્રમાં દશાડ વવામાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહેશે. તથા
આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયંપ્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ
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ભવનમાં જમા કરાવવાની રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલાકાત માટે પાત્ર બનશે
નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.
(૪) વગડ-૩ના રકસ્સામાં રૂબરૂ મલાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગડ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાં રૂબરૂ મલાકાતની જોગવાઈ
લાગ પર્શે નહીં.
૧૮

નીચે દશાડવ્યા મજબની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાંત સ્વરૂપે છે જે સંપ ૂણડ નથી )
(૧) અરજીમાં દશાડવેલ વવગતો અધ ૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સંદભડમાં માકડ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૮) જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનભવ દશાડવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરં ત તેના
સમથડનમાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય અથવા તો રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનભવનો સમયગાળો,
મળપગાર,કલ પગાર અને અનભવનો પ્રકાર દશાડવેલ ન હોય,અનભવન ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય
તથા સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી વવનાન ં હોય.
(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વવષયક જ્જગ્યાની જાહેરાતમાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH મા્ય છે ,
તેવ યવનવવસિટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીન ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.

૧૯

વનમણ ૂક :(૧) ઉપરની જાહેરાત સંબધ
ં માં વનમણ ૂક માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સંબવં ધત વવભાગને આયોગ દ્વારા
ભલામણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણ ૂકપત્ર મેળવતાં પહેલાં કોમ્્યટર અંગેની સીસીસી અથવા તેની
સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર
ઉમેદવાર વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયડવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ
ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનભવ /ઉંમર વગેરેના સમથડનમાં રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે
અયોગ્ય માલમ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણ ૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહેશે અને
આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયડવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે કે,
તેમણે રજૂ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખબજ ચોકસાઈથી પણડ રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ જ આયોગમાં રજૂ કરવા.

૨૦

ગેરવતડણક
ં ૂ અંગે દોવષત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાડવવી નહી,
તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજૂ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાં કોઇપણ
સંજોગોમાં સધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ાં કરે લ/બનાવટી
દસ્તાવેજો રજૂ કરવા નહી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમાં કોઇપણ
પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસંગતતા જણાય તો તે વવસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર
આયોગ દ્વારા દોવષત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા
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(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અ્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણડ કરાવ્ય હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાડ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ ચેર્ા કરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોષમકત અથવા ખોટા વનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનચચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનચચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહીમાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સરહતની અસંગત બાબતો રજૂ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંર્માં કોઇપણ રીતની ગેરવતડણ ૂક આચરવી,જેવી કે અ્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસ્તક,
ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ
કરવા કે અ્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક
ઇજા પહોંચાર્વી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીધી
અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાડવેલ વશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ ફોજદારી
કાયડવાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને / અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલાકાત માટે કાયમી કે મકરર મદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે, અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમચચત વનયમો અનસાર વશસ્તભંગના પગલાં
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાં વનરદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમડચારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેચખતમાં વશક્ષા અંગે બચાવનામ-ં હકીકત રજૂ કરવા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાડદામાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.
*******************************************
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