ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
EX-2 શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંર્:- ૧૩૯/૨૦૨૦-૨૧: ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગ હસ્તકની રાજ્ય િેરા વનરીક્ષક, િગગ-૩ની કુ લ : ૨૪૩ જગ્યાઓ પર
ઉમેદિારો પસંદ કરિા માટે Online અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે . આ માટે ઉમેદિારે http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૩:૦૦ ર્લાર્) થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૩:૦૦ ર્લાર્) સુધીમાં અરજી કરિાની રહેશે. પસંદગીની
પ્રક્રિયા માટે સ્પધાગ ત્મક પરીક્ષા યોજિામાં આિશે.
નોંધ :

(૧) આ જગ્યાઓ માટે પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test) સંભિત : તા. ૨૫/૭/૨૦૨૧ ના રોજ યોજિામાં આિશે.
(૨) પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)નુ ં પક્રરણામ સંભિત : સપ્ટે મ્બર-૨૦૨૧ માં પ્રવસદ્ધ કરિામાં આિશે.
(૩) લેખિત મુખ્ય પરીક્ષા સંભિત : ૧૨/૧૨/૨૦૨૧ તથા ૧૯/૧૨/૨૦૨૧ નાં રોજ યોજિામાં આિશે.
ુ રી-૨૦૨૨માં પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિશે.
(૪) લેખિત મુખ્ય પરીક્ષાનુ ં પક્રરણામ સંભિત : ફેબ્રઆ

કક્ષાિાર જગ્યાઓ
જગ્યાનુ ં

કુલ

નામ

જગ્યા

કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલાઓ માટે

કુલ જગ્યાઓ

અનામત જગ્યાઓ

પૈકી અનામત

ખબન

આવથિક

સા.

અનુ.

અનુ.

ખબન

આવથિક

સા.

અનુ.

અનુ.

શારીક્રરક

માજી

અનામત

રીતે

શૈ.

જાવત

જન

અનામત

રીતે

શૈ.

જાવત

જન

અશક્ત

સૈવનક

(સામાન્ય)

નબળા

પ.

જાવત

(સામાન્ય)

નબળા

પ.

િગો

િ.

િગો

જાવત

િ.

૨૧

રાજ્ય િેરા
વનરીક્ષક,

૨૪૩

૧૦૧

૨૪

૬૫

૧૭

૩૬

૩૩

૦૮

૨૧

૦૫

૧૨

િગગ-૩

(૦૭+

૨૪

૧૪)

શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે :(૧) ઉપરની જગ્યાઓ માટે નીચે દશાગ િેલ વનયત શારીક્રરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો જ અરજી કરિા પાત્ર છે :

જગ્યાનુ ં નામ
રાજ્ય િેરા વનરીક્ષક, િગગ-૩
(૨)

અંધત્િ/ ઓછી દ્રષ્ટટ

શ્રિણની િામી

(B / PB)

(HH)

૪૦ % to ૭૫%

૪૦ % to ૭૫%

હલનચલનની અશક્તતા
અથિા મગજના લકિાની
અશક્તતા
OA,OL,BL,OAL

જાહેરાતમાં શારીક્રરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો માટે દશાગ િેલ ૦૭ અનામત જગ્યાઓ પૈકી ૦૨ જગ્યાઓ અંધત્િ અથિા ઓછી દૃ ટટી , ૦૨
૦૨ જગ્યાઓ શ્રિણની િામી અને ૦૩ જગ્યા હલનચલનની વિકલાંગતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત રાિિામાં આિેલ છે ,
આ વસિાયની અન્ય શારીક્રરક રીતે અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર બનશે નક્રહ.

(૨.૧) જાહેરાતમાં શારીક્રરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો માટે અનામત અન્ય ૧૪ જગ્યાઓ પર ઉપર(૧) માં દશાગ િેલ માન્ય પ્રકારની
વિકલાંગતા ધરાિતા તમામ ઉમેદિારો સ્પધાગ કરી શકશે.
(૩)

શારીક્રરક રીતે અશકત ઉમેદિારોને સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૬૯૫૪૦ગ.૨થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટે ડન્ટ/ વસવિલ સજનગના તબીબી પ્રમાણપત્રને આવધન રહીને ઉપલીિય મયાદાગ માં ૧૦ િર્ગની
છૂટછાટ મળશે.

(૪)

શારીક્રરક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ Online ફોમગમાં Personal Detailsમાં પોતાની અશકતતાની ટકાિારી / વિગત
દશાિગિાની રહેશે.

(૫)

શારીક્રરક રીતે અશકત તથા માજી સૈવનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદિાર પસંદગી પામશે તેઓ પોતે જે કેટેગરીના
(ખબન અનામત/ આવથિક રીતે નબળા િગો/ સા.શૈ.પ.િગગ/ અનુ .જાવત/ અનુ .જનજાવત) ઉમેદિાર હશે, તે કે ટેગરીના ગણિામાં
આિશે .

(૬)

સા.િ.વિ.નાતા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ના ઠરાિ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ગ.૨ મુજબ શારીક્રરક અશકતતા ૪૦% કે
તેથી િધુ હોય તેમને જ શારીક્રરક અશકતતાના લાભો મળિાપાત્ર રહેશે.

*

મક્રહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર વનયત માપદં ડ મુજબ જે-તે કે ટેગરીમા6 પસંદગીનુ ં ધોરણ હળવુ ં કયાગ બાઅદ પણ જો
મક્રહલા ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ નક્રહ થાય તો આ જગ્યાઓ સંબવં ધત કે ટેગરીના પુરૂર્ ઉમેદિારોને ફાળિિામાં આિશે.

*

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો માટે ની અનામત જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ ન થાય તો તેિી જગ્યાઓ
સા.િ.વિ. ના તા.:૧૮/૦૯/૨૦૧૭ની જોગિાઇઓ મુજબ આગળ િેંચિાની થશે.

૨. નાગરરર્ત્વ: પરીક્ષામાં પ્રિેશ માટે ઉમેદિાર
(ક) ભારતનો નાગક્રરક અથિા
(િ) નેપાળનો પ્રજાજન,
(ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન અથિા
(ઘ) ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આિેલ વતબેટના વનિાગ વસત અથિા
(ચ) પાક્રકસ્તાન, બમાગ , શ્રીલંકા અને પ ૂિગ આફ્રીકન દે શો- કે ન્યા, યુગાન્ડા, વિયેટનામ, ઝામ્મ્બયા, મલાિી, ઝેર, ઈવથયોપીયા, યુનાઈટે ડ
ક્રરપબ્બ્લક ઓફ ટાન્ઝાવનયાનાં દે શોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી આિેલ મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત, પરં ત ુ
(િ) થી (ચ) સુધીના પ્રકારમાંની વ્યક્ક્તઓ

ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુ ં હોય તો જ વનમણ ૂક માટે પાત્ર બનશે.

૩. ઉંમર અને તેમાાં છૂટછાટ:
(૧) અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ : ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ ઉમેદિારે ૨૦ (િીસ) િર્ગ પ ૂરા કરે લ હોિા જોઈએ અને ૩૫ (પાંત્રીસ) િર્ગ
પ ૂરા કરે લ ન હોિા જોઈએ.
(૨) ઉંમર અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિના રોજ ગણિામાં આિશે.
(૩) ઉપલી િયમયાગ દામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે :
૧

ખબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદિારો

પાંચ િર્ગ

૨

મુળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગના,

પાંચ િર્ગ

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના,
અનુસખુ ચત જાવત, અનુસખુ ચત જનજાવતના પુરુર્
ઉમેદિારો
૩

મુળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગના,

દસ િર્ગ (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ િર્ગની

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના,

છે , તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે , િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં

અનુસખુ ચત જાવત, અનુસખુ ચત જનજાવતના મક્રહલા

છૂટછાટ મળશે.)

ઉમેદિારો
૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત

સંરક્ષણ સેિામાં બજાિેલ સેિા (ઓછામાં ઓછી પાંચ િર્ગની સંરક્ષણ

ઉમેદિારો

સેિા) ઉપરાંત બીજા ત્રણ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

૫

શારીક્રરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો

દસ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

૬

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેિા

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને િય મયાગ દામાં કોઇપણ પ્રકારની

અને િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,

છૂટછાટ મળિાપાત્ર નથી.

૧૯૬૭ ની જોગિાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની
નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથિા હંગામી ધોરણે
સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાિતા હોય અને
તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂક જાહેરાતમાંની જગ્યામાં
દશાગ િેલ િય મયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેિા
કમગચારીઓ

(૫) આ જાહેરાતમાં જે કક્ષાના અનામત િગો માટે જગ્યાઓ અનામત રાિિામાં આિી છે . તે કક્ષાના મ ૂળ ગુજરાતનાં ઉમેદિારોને જ
ઉપલી િયમયાગ દામાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ મળિાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાં લીધા બાદ િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની ઉંમર સુધી જ ઉપલી
િયમયાગ દામાં છૂટછાટ મળશે.
(૬) અનામત િગોના ઉમેદિારો જો ખબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આિા ઉમેદિારોને િય મયાગ દામાં છૂટછાટ મળશે નહીં.
૪. શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત:
(૧) ઉમેદિાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ય વિધાનસભાના કાયદા હેઠળ સ્થાવપત કોઈપણ યુવન. કે સંસદના એકટ દ્વારા સ્થાવપત શૈક્ષખણક
સંસ્થા અથિા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ સેકશન -૩ હેઠળ યુવન. તરીકે સ્થાવપત થયેલ શૈક્ષખણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદિી કે તેને સમકક્ષ
શૈક્ષખણક લાયકાત ધરાિતા હોિા જોઈએ અને
(૨) ગુ.મુ.સે.િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ના વનયમ-૮(૧એ) ની જોગિાઈ મુજબ કોમ્પ્યુટર એપ્લીકે શનનુ ં મ ૂળભ ૂત
જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. ઉપરની જાહેરાતના સંબધ
ં માં પસંદ થયેલાં ઉમેદિારોએ આિરી વનમણકૂ પત્ર મેળિતા પહેલાં કોમ્પ્યુટર
એપ્લીકેશનનુ ં મ ૂળભ ૂત જ્ઞાન ધરાિતા હોિાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ં રહેશે.. સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧૩-૦૮૨૦૦૮ ના ઠરાિ િ.: સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ સાથેના પત્રક-૧ માં દશાગ િેલ અભ્યાસિમને કોમ્પ્યુટરના બેખઝક નોલેજ
તરીકે જાહેર કરે લ છે . આ અભ્યાસિમ મુજબનુ ં કોમ્પ્યુટર વિર્યની જાણકારી અંગેન ુ ં માન્ય સંસ્થાનુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે. િધુમાં
માન્ય યુવન. અથિા સરકાર માન્ય સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેનાં કોઈપણ ક્રડપ્લોમા, ડીગ્રી, કે સક્રટિફીકે ટ કોસગ કરે લ હોય તો તેિા
પ્રમાણપત્રો અથિા ક્રડપ્લોમા કે ડીગ્રી અભ્યાસિમમાં કોમ્પ્યુટર એક વિર્ય તરીકે હોય તેિાં પ્રમાણપત્રો અથિા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨
ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર વિર્ય સાથે પસાર કરે લ હોય તેિાં પ્રમાણપત્રો માન્ય રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત ન ધરાિતાં ઉમેદિારો
વનમણકૂ ને પાત્ર બનશે નક્રહ.
(૩) ઉમેદિાર ગુજરાતી અને / અથિા ક્રહન્દીનુ ં પયાગ પ્ત જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ.
(૪) અરજીપત્રક સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીિ સુધીમાં જે ઉમેદિારોના ૨૦ િર્ગ પુરા થયેલા હોય અને વનયત લાયકાતની પદિીના
છે લ્લા સેમેસ્ટર/િર્ગની પરીક્ષામાં ઉપક્સ્થત થયેલ છે અથિા થનાર છે પરં ત ુ જેનુ ં પરીણામ પ્રવસધ્ધ થયેલ ના હોય તેિા ઉમેદિારો
વપ્રખલવમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકશે, પરં ત ુ તેઓએ જાહેરાતમાં દશાગ િેલ શૈક્ષખણક લાયકાતની પદિી મુખ્ય પરીક્ષા માટે ની
અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ સુધીમાં પ્રાપ્ત કરે લી હોિી જોઇશે.
૫. પગારધોરિ :
રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસ િેતન) નાણા વિભાગના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાિ િમાંક: િરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૨)/ઝ.૧ મુજબ
ઉમેદિારને

શરૂઆતના

તબક્કે

રૂ.૩૮,૦૯૦/-ના

માવસક

ફીક્સ

પગારથી,

પાંચ

િર્ગ

માટે

સરકારશ્રીના

નાણાવિભાગના

તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાિ િમાંક : િરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ.૧ મુજબની શરતો અને બોલીઓને આવધન વનમણ ૂક આપિામાં
આિશે. શરતો અને બોલીઓ આયોગની િેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકિામાં આિેલ છે . ઉમેદિાર પાંચ િર્ગની
સંતોર્કારક સેિાપ ૂણગ કયાગ ની િાતરી થયા બાદ ઉપરોકત ઠરાિની જોગિાઈઓને આવધન

રૂ.૩૯,૯૦૦/- ૧,૨૬,૬૦૦ પે મેટ્રીક્સના

લેિલ-૭ ના વનયવમત પગાર ધોરણમાં વનમણ ૂક મળિાપાત્ર થશે.
૬

અનુસ ૂણિત જાતત, અનુસ ૂણિત જનજાતત, સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક અને આતથિર્ રીતે નબળા વગો:(૧)

મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો, સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગ , અનુસ ૂખચત જાવત અને અનુસ ૂખચત
જનજાવત ના ઉમેદિારોને જ આ જાહેરાત અન્િયે અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.

(૨)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂખચત જાવત અને અનુસ ૂખચત જનજાવત ના ઉમેદિારોએ જાવત પ્રમાણપત્રનો નંબર અને તારીિ
ઓનલાઇન અરજીમાં યોગ્ય જગ્યાએ દશાગ િિાનો રહેશે.

(૩)

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગ પૈકી ઉમેદિાર જે િગગના હોય તેની વિગતો અરજીપત્રકમાં અચ ૂક આપિી.

(૪)

ઉમેદિારે અરજીપત્રક અને પક્રરવશટટની સંબવં ધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ િેલ નહીં હોય તો પાછળથી
અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાિિામાં આિશે નહીં.

(૫)

અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાં આપિામાં
આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક

સામેલ કરિાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની

નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.
(૬)

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ “ઉન્નત િગગમાં” નહીં
થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે.
(અ)

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં સામાજજક
ન્યાય અને અવધકાક્રરતા વિભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ‘પક્રરવશટટ (ક)’ મુજબનુ ં અથિા
ઉક્ત વિભાગના તારીિ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાિથી વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પક્રરવશટટ –૪’ મુજબનુ ં
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ં રહેશે.

(બ)

‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર’ જાહેરાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ
સુધીમાં ઇસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઇએ.િધુમાં આ પક્રરવશટટ-‘ક’ / પક્રરવશટટ-‘૪’ નો નંબર અને તારીિ ઓનલાઇન
અરજીમાં યોગ્ય જગ્યાએ દશાગ િિાનો રહેશે.
નોંધ: ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ હોિા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્િીકૃવત તથા સમયગાળા અને
અિવધના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/પક્રરપત્રોની જોગિાઇઓ આિરી ગણાશે.

(ક)

પક્રરણીત મક્રહલા ઉમેદિારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સંદભગમાં રજૂ કરિાનુ ં રહેશ,ે જો
આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સંદભગમાં આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ
કરિામાં આિશે. જો કોઇ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્યુ થયેલ વનયત નમ ૂનાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરે લ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાં આિશે. અને તેઓને ખબનઅનામત જગ્યા સામે પણ
વિચારણામાં લેિામાં આિશે નક્રહ.

(ડ)

ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરતી િિતે જે “ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર” ની વિગતો
જણાિેલ હોય તેની નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહેશે. જો આિા પ્રમાણપત્રમાં કોઇ ભ ૂલ હોિાને કારણે
ઉમેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીિ બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત
િગગના ઇમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઇન અરજીમાં જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.

(ઇ)

ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદં ડો ધ્યાને લેિાય છે . પ્રમાણપત્રની
અિવધ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરં ત ુ ઉક્ત માપદં ડો પૈકી કોઇપણ માપદં ડમાં આ અિવધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો

તેની સ્િૈમ્ચ્છક જાહેરાત સંબવં ધત ઉમેદિારે તથા તેના માતા-વપતા/િાલીએ સ્િંય સંબવં ધત સત્તાવધકારી તેમજ
તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઇ ફેરફાર કરિામાં આિે તો ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગને કરિાની રહેશે.
ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહેરાત નક્રહિં કરીને કોઇપણ વિગતો છૂપાિશે તો તેઓ કાયદે સરની
કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ
થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટે ના કોઇપણ માપદં ડમાં ફેરફાર સ્િૈમ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની જિાબદારી
ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭)

આતથિર્ રીતે નબળા વગો:આવથિક રીતે નબળા િગોના

ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાિ િમાંક : એ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાં
Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાં પક્રરવશટટ – ગ )માં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગ ત તેઓ EWS Category હેઠળ
આિે છે તે મતલબનુ ં પ્રમાણપત્ર ) ના નંબર અને તારીિ ઓન લાઇન અરજી કરતી િિતે દશાગ િિાના રહેશે. પરં ત ુ
આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ સુધીમાં ઇસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઇએ.
(૮)

સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ખબનઅનામત િગગના ઉમેદિારોની સાથે વનયત
ધોરણો (અથાગ ત િયમયાગ દા, અનુભિની લાયકાત, ખબનઅનામત િગગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાં
િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર)માં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો ખબનઅનામત
જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેિાના થાય છે .

(૯)

ઉમેદિારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વિગત દશાગ િેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનંતી માન્ય રાિિામાં આિશે
નહી. જો કોઇ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્યુ થયેલ વનયત નમ ૂનાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નક્રહ હોય તો
તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાં આિશે અને તેઓને ખબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિચારણામાં લેિામાં આિશે નક્રહ.

૭.

તવધવા ઉમેદવાર :(૧)

ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લિવુ ં અન્યથા “લાગુ પડતુ ં નથી” એમ દશાગ િવુ.ં

(૨)

વિધિા ઉમેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લિવુ ં અન્યથા “લાગુ પડતુ ં
નથી” એમ દશાગ િવુ ં .

(૩)

વિધિા ઉમેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે
પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેિી એક્રફડેવિટ રજૂ કરિાની રહેશે.

(૪)

વિધિા ઉમેદિારોને પસંદગીમાં અગ્રતા આપિા માટે સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ તેઓએ મેળિેલ ગુણમાં
પાંચ ટકા ગુણ પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test) અને લેખિત મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉમેરિામાં આિશે.

(૫)

કોઇ મક્રહલા ઉમેદિાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વિધિા” ન હોય, પરં ત ુ અરજી કયાગ બાદ અથિા જાહેરાત
પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીિ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રક્રિયાના કોઇપણ તબક્કે “વિધિા” બને અને તે અંગે
જરૂરી દસ્તાિેજ/ પ ૂરાિાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીિ પછીના ભરતી પ્રક્રિયાના જે પણ તબક્કા બાકી
હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મક્રહલા ઉમેદિારોને “વિધિા મક્રહલા ઉમેદિાર” તરીકેના લાભ આપિામાં આિશે.

નોંધ :- જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈતનર્, શારીરરર્ અશક્તતા, મરહલા ર્ે તવધવા પૈર્ીના તવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધુ
તવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા રર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતા તવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૮.

સામાન્ય શરતો:
(૧)

અનામત િગગનો લાભ મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો, અનુસ ૂખચત જાવત, અનુ.જનજાવત, સા.અને
શૈ.પ.િગગના ઉમેદિારોને જ મળશે.

(૨)

અરજી કયાગ બાદ તે પરત િેંચી શકાશે નક્રહ.

(૩)

ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વિગત િોટી બતાિેલ હશે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક કોઇપણ તબક્કે રદ કરિામાં આિશે
તથા તેણે લાયકી ધોરણ ( Passing Standard )મેળિેલ હશે કે ઉમેદિાર પસંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદિારી
રદ ગણાશે.

(૪)

ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી.

(૫)

ગુજરાત સરકારના કમગચારી, આયોગની જાહેરાત સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે . પરં ત ુ તેની જાણ ઉમેદિારે
પોતાના વિભાગ/િાતા/કચેરીને ક્રદન-૭માં અચ ૂક કરિાની રહેશે. જો ઉમેદિારના વિભાગ / િાતા / કચેરી તરફથી અરજી
મોકલિાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નક્રહ આપિાની આયોગને જાણ કરિામાં
આિશે તો તેઓની અરજી નામંજૂર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિશે.

(૬)

એથલેક્રટકસ (ટ્રે ક અને ક્રફલ્ડ રમતો સક્રહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબૉલ, ક્રિકેટ, ફૂટબૉલ, હોકી, ક્સ્િમીંગ, ટે બલ ટે વનસ,
િોલીબૉલ, ટે વનસ,િેઈટખલફક્રટિંગ, રે સખલિંગ, બોકવસિંગ, સાઈકખલિંગ, જીમનેષ્સ્ટક, જુ ડો, રાઈફલશુક્રટિંગ, કબડ્ડી, િોિો, તીરં દાજી,
ઘોડેસિારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્પધાગ , શતરં જ, હેન્ડબોલની રમતો-િેલકૂદમાં રાટટ્રીય/આંતરરાટટ્રીય અથિા આંતર
યુવનિવસિટી અથિા અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાગ ઓમાં પ્રવતવનવધત્િ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારને
પસંદગીમાં અગ્રતા આપિા માટે તેમને મેળિેલ ગુણની કુ લ સંખ્યાના ૫(પાંચ) ટકાથી િધુ નહીં એટલા ગુણ ઉમેરી
આપિામાં આિશે. આ માટે ઉમેદિારે સરકારે નક્કી કરે લ સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત કરે લ નમ ૂનામાં જરૂરી પ્રમાણપત્ર
આયોગ માંગે ત્યારે રજૂ કરિાનુ ં રહેશે. જો આ પ્રમાણપત્ર સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૨૫-૦૨-૮૦ના ઠરાિ િમાંક:
સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ અને ત્યારબાદનાં િિતો િિતનાં ઠરાિથી વનયત કરિામાં આિેલ નમુનામાં સક્ષમ
અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિેલ નમ ૂનામાં નક્રહ હોય તો, િધારાના ગુણનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નક્રહ.

(૭)

ઉમેદિારે Online form ભરતી િિતે તેઓ અનામત કક્ષામાં અરજી કરિા માંગે છે કે ખબન અનામત કક્ષામાં અરજી
કરિા માંગે છે તે સ્પટટ જણાિવુ.ં એક િિત Online અરજી કયાગ બાદ Online formમાં દશાગ િેલ caste/category માં
કોઈપણ જાતનો ફેરફાર કરિા દે િામાં આિશે નક્રહ. જો કોઈ ઉમેદિાર પાછળથી આ બાબતે રજૂઆત કરશે તો તેની
રજૂઆત સ્િીકારિામાં આિશે નક્રહ કે તેનો કોઈ પ્રત્યુત્તર આયોગ દ્વારા આપિામાં આિશે નક્રહ.ઉમેદિારોને આ સ ૂચના
ધ્યાને લઈ તેન ુ ં અચ ૂકપણે પાલન કરિા જણાિિામાં આિે છે .

૯.

Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાત સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાં આિશે. ઉમેદિાર તારીિ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧,
૧૩:૦૦ કલાક થી તારીિ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ , ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન
અરજી ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરિાના રહેશે.
(૧)

સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં

(૨)

આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર મ્ક્લક કરતા “Apply” નો વિકલ્પ દે િાશે ત્યાં મ્ક્લક
કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહેરાતોની વિગત દશાગ િિામાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાની પસંદગી િાળી જાહેરાતની
સામેના “Apply” બટન પર મ્ક્લક કરતા જ, તે જાહેરાત માટે નો સારાંશ દે િાશે અને તે િાચ્યા પછી ઉમેદિાર “Apply”
બટન પર મ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમગ ભરિાનાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી
Application Format દે િાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદિારની માક્રહતી)” ઉમેદિારે
ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વિગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેશે.) “Personal Details”
(ઉમેદિારની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતાની અટક, નામ, વપતાનુ ં નામ, માતાનુ ં નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીિ, જાવત
િગેરેની માક્રહતી આપિાની રહે છે .

(૩)

Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની માક્રહતી)” જેમાં ઉમેદિારોએ પોતાનુ ં
હાલનુ ં અને કાયમી રહેઠાણનુ ં સરનામુ,ં મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી આપિાની રહે છે .

(૪)

“Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વિગતો)” માં

ઉમેદિારે

પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટગ સની (રમતગમતની) વિગતો, વિકલાંગતા, લક્રહયા માટે ની સુવિધા મેળિિા બાબત, વિધિા,
માજી સૈવનક, રાજય સરકારમાં સેિા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપિા માટે ક્રડ -બાડગ
થયેલ છો કે કેમ? વિગતો ભરિી.
(૫)

“Other Details (અન્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતાને આિડતી
ભાર્ાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી.

(૬)

“Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા અને ઓળિી શકાય તથા સ્િીકાયગ હોય એિો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો
ફોટો અપલોડ કરિાનો રહે છે . (ફોટાનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ં માપ ૨.૫
સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાિિી) (Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને
Signature .jpg Formatમાં (10 KB) સાઇઝ થી િધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોિા જોઇએ.) “Choose File”
Button પર Click કરો હિે Choose File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે
ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button
પર Click કરો હિે બાજુ માં તમારો Photo દે િાશે. હિે આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહેશે.

(૭)

“Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા-ઓળિી શકાય તેિી અને સ્િીકાયગ એિી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને
તેને સ્કેન કરીને JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપલોડ કરિાની રહે છે .

(૮)

“Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષખણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે પોતે
મેળિેલી શૈક્ષખણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોટટકમાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈક્ષખણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન
આપિામાં આિે ત્યાં “શુન્ય” ભરિાની રહેશે.

(૯)

“Education

Details

(શૈક્ષખણક

લાયકાત)”

ભરાયા

બાદ

“Essential/Additional

Education

Details

(આિશ્યક/િધારાની શૈક્ષખણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી શૈક્ષખણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોટટકમાં
વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈક્ષખણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન આપિામાં આિે ત્યાં “શુન્ય” ભરિાની રહેશે.
(૧૦)

“Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િધારાની શૈક્ષખણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Experience
Details (અનુભિની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળિેલ અનુભિ/નોકરીના િર્ગ અને
તારીિની િમાનુસાર વિગતો ભરિી. “Add Experience” પર મ્ક્લક કરીને મેળિેલ અન્ય અનુભિની વિગતો નાિી
શકાય.

(૧૧)

“Experience Details (અનુભિની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (િધારાની માક્રહતી) માં ઉમેદિારે
પોતાની લાગુ પડતી માક્રહતી ભરિી.

(૧૨)

તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંધરી)” તે િાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવુ.ં

(૧૩)

હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application અને Confirmation Number
બન્ને generate થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાિિાના રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના
કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમાં આ બન્ને વિગતો દશાગ િિાની રહેશે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાિિી.

(૧૪)

જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પમાં જઇને તે જાહેરાતનાં છે લ્લા ક્રદિસ
સુધીમાં કોઈપણ સમયે સુધારી શકાશે. જાહેરાતનો સમય પ ૂણગ થયા બાદ આ સુવિધા (અરજીમાં કોઈ પણ જાતનો
સુધારો કરિા માટે ) ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

નોંધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી ર્રવા માટે ન ાંુ સહાયર્ મોડયુલ છે . તે
ર્રવા માત્રથી આયોગની ર્ોઇ જાહેરાતમાાં online અરજી ર્રે લી ગિાશે નરહિં. આથી OTR ર્યાક બાદ ઉમેદવારે સાંબતાં ધત
જાહેરાતમાાં Online ર્રે લ અરજી ફરજીયાતપિે ર્રવાની રહે છે જેમાાં ચુર્ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહેશે.

૧૦.

અરજી ફી :
(૧)

ખબન અનામત પુરૂર્/મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી ફી નીચેનાં બે વિકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી શકે છે :
૧

પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર મ્ક્લક કરીને
વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવિધા ધરાિતી
પોસ્ટ

ઓફીસમાં

જિાનુ ં રહેશે. પોસ્ટ

ઓફીસમાં

રૂ.૧૦૦/- આયોગની

ફી

+ પોસ્ટલ

સવિિસ

ચાર્જ

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧,૧૩:૦૦ ર્લાર્ સુધીમાં ભરિાનાં રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ં ચલણ મેળિિાનુ ં રહેશે. આ ચલણ
તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાિિાનાં રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
મંગાિિામાં આિે ત્યારે જ અરજીપત્રક ખબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed
post થી મોકલિાનાં રહેશે અથિા આયોગ િાતે રૂબરૂમાં આપી જિાનાં રહેશે.
૨

ઓનલાઈન ફી: ઓનલાઈન ફી જમા કરાિિા માટે “Print Challan” પર મ્ક્લક કરવુ ં અને વિગતો ભરિી અને
ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર મ્ક્લક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વિકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment
અથિા Other Payment Mode ના વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરિો અને આગળની વિગતો ભરિી. ફી
જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ુ ં screen પર લિાયેલ ું આિશે અને e-receipt મળશે, જેની
print કાઢી લેિી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ િામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળશે.

(૨)

રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરિાની રહેશે અને ફી ભયાગ
અંગેન ુ ં ચલણ મેળિિાનુ ં રહેશે. અથિા આ ઉમેદિારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સખચિશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ,
ગાંધીનગર” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ રથી ફી જમા કરાિી શકશે .

(૩)

અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો ખબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરિાની રહેશે નહીં.

(૪)

મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી.

(૫)

શારીક્રરક રીતે અશક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી.

(૬)

ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી.

(૭)

ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોને કોઈપણ સંજોગોમાં Screening
Test(પ્રાથવમક કસોટી)/મુખ્ય લેખિત કસોટીમાં બેસિા દે િામાં આિશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ
સ્િીકારિામાં આિશે. રોકડમાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ ર (રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં
ઉમેદિારો વસિાય ) કે પે ઓડગ રના સ્િરૂપમાં આ ફી સ્િીકારિામાં આિશે નક્રહ, જેની ઉમેદિારોએ િાસ નોંધ લેિી.

૧૧.

પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રમ:
આ પરીક્ષા િમાનુસાર બે તબક્કામાં યોજિામાં આિશે:

(૧)

ુ ક્ષી પ્રકારનુ ં સામાન્ય જ્ઞાનનુ ં પ્રશ્નપત્ર ૨૦૦ ગુણ અને ૨ કલાકના સમય
પ્રાથતમર્ ર્સોટી (Screening Test) અંતગગત હેતલ
માટે રહેશે.

(૨)

અંધ ઉમેદિારોને વપ્રખલમનરી અને મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાં પ્રશ્નપત્ર દીઠ પ્રવત કલાકે ૨૦ વમવનટનો િળતર સમય
(COMPENSATORY TIME) આપિામાં આિશે. જેની મંજૂરી પરીક્ષા અગાઉ આયોગ પાસેથી લેિાની રહેશે.

(૩)

લેખિત મુખ્ય પરીક્ષાના અભ્યાસિમમાં કુ લ –૪ પેપર રહેશે:
િમ

વિર્ય

કુ લ ગુણ

સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧

ગુજરાતી ભાર્ા

૧૦૦ ગુણ

૩ કલાક

પ્રશ્નપત્ર-૨

અંગ્રેજી ભાર્ા

૧૦૦ ગુણ

૩ કલાક

પ્રશ્નપત્ર-૩

સામાન્ય અભ્યાસ-૧

૧૦૦ ગુણ

૩ કલાક

પ્રશ્નપત્ર-૪

સામાન્ય અભ્યાસ-૨

૧૦૦ ગુણ

૩ કલાક

-

કુ લ

૪૦૦ ગુણ

-

પેપર-૧ અને પેપર-૨ ના પ્રશ્નપત્રનુ ં સ્તર ધો.૧૨ ઉચ્ચ્તર કક્ષાનુ ં રહેશે તથા પેપર-૩ તથા પેપર-૪ નાં પ્રશ્નપત્રોનુ ં સ્તર સ્નાતક
કક્ષાનુ ં રહેશે. પ્રત્યેક પેપર દીઠ સમય ૩ કલાકનો રહેશે. પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)માં આયોગ દ્વારા નક્કી કરિામાં
આિે તે કેટેગરીિાઈઝ લાયકી ધોરણ જેટલા ગુણ ધરાિતા ભરતી વનયમ, ભરતી (પરીક્ષા) વનયમ તથા જાહેરાતની જોગિાઈ
મુજબ શૈક્ષખણક લાયકાત, િય િગેરે સંતોર્તા હશે તેિા, જાહેરાતમાં દશાગ િેલ જગ્યાના કેટેગરીિાઈઝ આશરે છ ગણા
ઉમેદિારોને જ લેખિત મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રિેશ આપિામાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટી તથા લેખિત મુખ્ય પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રનો
વિગતિાર અભ્યાસિમ આયોગની િેબસાઇટ પર અલગથી પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિશે.
(૪)

મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રિેશ આપિામાં આિેલ ઉમેદિારોએ તમામ ૪ પ્રશ્નપત્રોમાં ઉપક્સ્થત રહેવ ુ ં ફરજજયાત છે . જો કોઇ
ઉમેદિાર એક કે તેથી િધુ પ્રશ્નપત્રમાં ગેરહાજર રહેશે તો તેને પસંદગી માટે પાત્ર ગણિામાં આિશે નક્રહ.

(૫)

પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)માં ઉમેદિારને કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ િાસ પ્રકારની જિાબિહી [O.M.R Answer
ુ ક્ષી હશે. દરે ક પ્રશ્નના જિાબમાં A,B,C,D અને E એમ
Sheet] આપિામાં આિશે. પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો હેતલ
પાંચ વિકલ્પ આપિામાં આિશે. પાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attempted’ તરીકેનો રહેશે. જો ઉમેદિાર પ્રશ્નનો જિાબ
આપિા ન ઈચ્છતા હોય તો આ વિકલ્પ E પસંદ કરી શકશે.
(૧) ઉમેદિારે જે પ્રશ્નના જિાબ માટે જો પાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attended‘ એનકોડ કરે લ હશે તો તે પ્રશ્નના

“શ ૂન્ય “ ગુણ

ગણાશે અને તે પ્રશ્ન માટે કોઈ નેગેટીિ ગુણ કાપિામાં આિશે નક્રહ. તેથી ઉમેદિારે સાચો વિકલ્પ શોધી જિાબિહી
[O.M.R Answer Sheet] માં સંબવં ધત પ્રશ્નના િમ સામે આપેલ A,B,C,D કે E ના િતુળ
ગ ને પ ૂરે પ ૂરું ભુરી / કાળી શાહીની
બોલ પેનથી ડાકગ કરવુ.ં આ વસિાયની કોઈપણ કલરની શાહીની બોલપેનથી જિાબો આપ્યા હશે તો તે જિાબિહી
તપાસિામાં આિશે નક્રહ અને આપોઆપ શ ૂન્ય ગુણ આપિામાં આિશે. એકિાર ડાકગ કરે લ જિાબને બદલી શકાશે નક્રહ.
(૨) એક જ પ્રશ્ન માટે જો જિાબિહીમાં એકથી િધુ વિકલ્પ આપે આપેલા હશે તો તે જિાબ માટે ગુણ આપિામાં આિશે
નક્રહ.
(૩) આ કસોટીમાં પ્રત્યેક િોટા જિાબ, એક થી િધુ જિાબના ક્રકસ્સામાં તથા એક પણ વિકલ્પ એનકોડ નહીં કરિાના
ક્રકસ્સામાં જે તે જિાબના વનવિત ગુણના ૦.૩ ગુણ કુ લ મેળિેલ ગુણમાંથી બાદ કરિામાં આિશે. એટલે કે િોટા જિાબો
માટે નેગેટીિ ગુણની બાબત ઉમેદિારે ધ્યાને રાિિાની રહેશે.
(૪) ઉમેદિાર દ્વારા જિાબિહી [O.M.R Answer Sheet]માં જો બેઠક નંબર / પ્રશ્ન પુક્સ્તકા નંબર કે પ્રશ્ન પુક્સ્તકા વસક્રરઝ
િોટા લિિામાં આિશે કે આ બાબતે કોઈ પણ ક્ષવત આચરિામાં આિશે તો તેિી જિાબિહીઓ તપાસિામાં આિશે નહીં.
અને આિા પ્રકારની ક્ષવતઓ પરત્િે જો જિાબિહી તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષવતઓ /અપ ૂણગતાઓ ધ્યાને આિશે તો તેિા
ઉમેદિારને માત્ર આિા કારણોસર પણ અસફળ જાહેર કરિામાં આિશે. જે અંગે પાછળથી કોઈ રજુ આત / વિનંતી ધ્યાને

લેિામાં આિશે નહીં. આથી તમામ ઉમેદિારોને O.M.R Answer Sheetમાં ભરિાની થતી વિગતો સંપ ૂણગપણે યોગ્ય રીતે
ભરિા અને એનકોડ [Encode] કરિા પ ૂરતી ચીિટ અને કાળજી રાિિા િાસ સ ૂચના આપિામાં આિે છે .
(૫) કોઈ ઉમેદિાર દ્વારા અરજીપત્રકમાં માન્ય રમત-ગમતમાં પ્રવતવનવધત્િ કરે લ છે તેિી વિગત દશાગ િેલ હશે અને પાછળથી
આ વિગત સરતચ ૂકથી દશાગ િેલ હતી કે તે અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી શકે તેમ નથી તેિી રજૂઆત મળશે તો કોઈપણ
સંજોગોમાં માન્ય રાિિામાં આિશે નહીં. અને જો ઉમેદિાર પ્રાથવમક કસોટીમાં સફળ થયેલ હશે તો તેમને મેળિેલ ગુણની
કુ લ સંખ્યાના ૫(પાંચ) ટકાથી િધુ નહીં એટલા ગુણ ઉમેરી આપિામાં આિશે નક્રહ. જેથી ઉમેદિારને આ અંગે અંગત કાળજી
રાિિા સ ૂચના આપિામાં આિે છે .
(૬)

પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)માં મેળિેલ ગુણ આિરી પસંદગી માટે ધ્યાને લેિામાં આિશે નહીં. આિરી પક્રરણામ
માત્ર મુખ્ય લેખિત પક્રરક્ષાના આધારે વનયત કરિામાં આિશે.

(૭)

પ્રાથતમર્ ર્સોટી અને મુખ્ય લેણખત ર્સોટી એમ બન્ને પરીક્ષાઓનુાં માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. તસવાય ર્ે , મુખ્ય લેણખત
પરીક્ષાના પેપર નાં.૨ (અંગ્રે જી) નુાં માધ્યમ બધાાં ઉમેદવારો માટે અંગ્રે જી રહેશે.

૧૨.

પરીક્ષા કેન્દ્રોની વિગત:
(૧)

પ્રાથવમક કસોટી માટે ઉમેદિારોની સંખ્યાને ધ્યાને લઈને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કે ન્દ્રો નક્કી કરિામાં આિે તે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર
પરીક્ષા આપિાની રહેશે. મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા સંભિત: ગાંધીનગર િાતે લેિામાં આિશે.

(૨)

પ્રાથવમક કસોટી માટે પરીક્ષાનુ ં સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમયની માક્રહતી આ માટે ના પ્રિેશપત્ર (Call-letter) માં
દશાગ િિામાં આિશે. પ્રિેશપત્ર http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in િેબસાઈટ પરથી ઉમેદિારોએ ડાઉનલોડ કરિાના રહેશે.
આ માટે આયોગ દ્વારા િતગમાનપત્રમાં જાહેરાત આપિામાં આિશે.

(૩)
૧૩.

ઉમેદિારોએ પ્રાથવમક કસોટી તથા મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાં તેમના પોતાના િચે ઉપક્સ્થત થિાનુ ં રહેશે.

પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
(૧)

જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદિારને અરજીની ચકાસણી કયાગ વસિાય પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test) માં
બેસિા દે િામાં આિશે.

(૨)

જે ઉમેદિારોને પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)ના પક્રરણામમાં મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહેર કરે લ
હશે તેઓએ મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા માટે અલગથી બીજુ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરિાનુ ં રહેશે. જેની સાથે જરૂરી ફી અને
પ્રમાણપત્રો Scan કરીને ઉમેદિારે આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર Upload કરિાના રહેશે.

(૩)

ઉમેદિારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમો અને જાહેરાતની જોગિાઈ તથા લાગુ પડતા
અન્ય હક
ુ મો મુજબ ચકાસણી કરિામાં આિશે અને આ જોગિાઈ સંતોર્તા ઉમેદિારોને મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાં પ્રિેશ
આપિામાં આિશે.

(૪)

મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાં પ્રિેશ અંગે આયોગનો વનણગય આિરી ગણાશે અને આયોગના વનણગય સામે કોઈપણ પત્ર
વ્યિહાર ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે નક્રહ.

૧૫.

પરરિામ :
(૧)

આિરી પક્રરણામ આયોગની િેબસાઈટ પર મ ૂકિામાં આિશે અને આ પક્રરણામ સરકારી ગેઝેટમાં પ્રવસધ્ધ કરિા માટે
મોકલિામાં આિશે.

(૨)

આ પક્રરણામમાં ઉમેદિારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળિેલ કુ લ ગુણની વિગતો આપિામાં આિશે.

(૩)

આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદિારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળિેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડગ પર
મ ૂકિામાં આિશે.

(૪)

આ જગ્યાના પરીક્ષા વનયમો મુજબ કુ લ જગ્યાના ૨૦% લેિે પ્રતીક્ષા યાદી બનાિિામાં આિશે.

૧૬.

ગુિપત્રર્ :
(૧)

મુખ્ય પરીક્ષાનુ ં ગુણપત્રક મેળિિા ઈચ્છતા ઉમેદિારોએ મુખ્ય પરીક્ષાને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયા બાદ સખચિશ્રી ,
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ, ગાંધીનગર –૩૮૨૦૧૦ ના નામનો રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડગ ર અથિા
આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના ક્રદિસોએ સિારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુધીમાં
રોકડે/ઓનલાઇનથી ફી સાથે આયોગને અરજી કરિાની રહેશે.

(૨)

આ અરજીમાં ઉમેદિારે પરીક્ષાનુ ં નામ, જાહેરાત િમાંક, પોતાનુ ં સરનામુ,ં બેઠક નંબર અને પરીક્ષાની વિગતો દશાગ િિાની
રહેશે.

(૩)

મુખ્ય પરીક્ષાને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયાની તારીિથી ૧૫ ક્રદિસની અંદર ગુણપત્રક માટે ની અરજી મોકલિાની
રહેશે. આ મુદત બાદ મળે લ અરજી અમાન્ય ગણાશે.

૧૭.

(૪)

ઉમેદિારોને તેમનુ ં ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપિામાં આિશે.

(૫)

પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)ના ગુણપત્રક માટે ની અરજી ધ્યાને લેિામાં આિશે નહીં.

ગુિની પુન:િર્ાસિી :
(૧)

જે ઉમેદિાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાિિા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદિાર આયોગને મુખ્ય પરીક્ષાના અંતે
આિરી પક્રરણામ જાહેર કયાગ તારીિથી ત્રીસ ક્રદિસની અંદર દરે ક પેપરદીઠ રૂ. ૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી શકશે.

(૨)

ઉમેદિારે પરીક્ષાનુ ં નામ, બેઠક નંબર અને નામ/સરનામુ ં દશાગ િિાનુ ં રહેશે.

(૩)

ફી અરજી સાથે રોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્િીકારિામાં આિશે.

(૪)

ઉમેદિાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી શકશે. આિી અરજી સાથે માત્ર સખચિશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ,ગાંધીનગરના
નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ.મોકલિાનો રહેશે.

૧૮.

(૫)

ઉત્તરિહીઓનુ ં પુન:મ ૂલ્યાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરિામાં આિશે નક્રહ.

(૬)

ગુણની પુન:ચકાસણી વસિાય ઉમેદિારે મેળિેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ વિિાદને આયોગ લક્ષમાં લેશે નક્રહ.

(૭)

પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)ના ગુણની પુન:ચકાસણી માટે ની અરજી ધ્યાને લેિામાં આિશે નહીં.

તનમણર્ૂ :(૧)

ઉમેદિારોને વનમણ ૂક માટે merit number ને ધ્યાનમાં રાિી વિચારિામાં આિશે. પરં ત ુ પરીક્ષામાં સફળ થિાથી વનમણ ૂક
માટે નો હક્ક મળી જતો નથી.

(૨)

રાજ્ય સેિામાં વનમણ ૂક માટે ઉમેદિાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેિી તપાસ પછી સરકારને સંતોર્ ન થાય
તો તેિા ઉમેદિારની વનમણકૂ કરિામાં આિશે નક્રહ.

(૩)

વનમણકૂ પામેલ ઉમેદિારે સરકારના વનયમો મુજબની તાલીમ લેિી પડશે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરિાની રહેશે.

(૪)

ઉપરની જાહેરાત સંબધ
ં માં વનમણકૂ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદિારોની વનમણ ૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબવં ધત વિભાગને
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિશે.

(૫)

વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાં આિતી હોઇ, આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને
લેશે નહીં.

૧૯.

િેતવિીઓ :
આયોગે જે કોઈ ઉમેદિારને
(૧)

તેને ઉમેદિારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટે કો મેળિિા માટે એટલે કે આયોગના અધ્યક્ષ, સભ્ય અથિા કોઈ અવધકારી પર
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગિગ લગાડિાનો પ્રયાસ કરિા માટે

(૨)

બીજાનુ ં નામ ધારણ કરિા માટે ,

(૩)

બીજા પાસે પોતાનુ ં નામ ધારણ કરાિિા માટે

(૪)

બનાિટી િોટા દસ્તાિેજો અથિા જેની સાથે ચેડાં કરિામાં આવ્યા હોય તેિા દસ્તાિેજો સાદર કરિા અથિા ગેરરીવત
આચરિા માટે

(૫)

યથાથગ અથિા િોટા અથિા મહત્િની માક્રહતી છુપાિતા હોય તેિા વનિેદનો કરિા માટે

(૬)

પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદિારીના સંબધ
ં માં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથિા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેિા માટે

(૭)

પરીક્ષા દરમ્યાન ગેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરિા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદિારની ઉત્તરિહીમાંથી નકલ કરિા,
પુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી કે તેિા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત ખલખિત સાક્રહત્યની મદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા નકલ કરિા
કે ઉમેદિારને નકલ કરાિિાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઈપણ ગેરરીવત આચરિા માટે

(૮)

લિાણોમાં અશ્લીલ ભાર્ા અથિા ખબભત્સ બાબત સક્રહતની અપ્રસ્તુત બાબત લિિા માટે

(૯)

પરીક્ષા િંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ગેર-િતગણ ૂક કરિા માટે

(૧૦)

પરીક્ષાના સંચાલન માટે આયોગે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરિા અથિા શારીક્રરક રીતે ઈજા કરિા
માટે

(૧૧)

પ ૂિગિતી િંડોમાં વનક્રદિટટ કરે લા તમામ અથિા કોઈપણ કૃત્ય કરિાનો પ્રયત્ન કરિા માટે અથિા યથા પ્રસંગ મદદગારી
કરિા માટે

(૧૨)

પરીક્ષા આપિા માટે તેને પરિાનગી આપતા તેના પ્રિેશપત્રમાં આપિામાં આિેલ કોઈપણ સ ૂચનાનો ભંગ કરિા માટે ,
દોવર્ત ઠયાગ હોય તો અથિા દોવર્ત હોિાનુ ં જાહેર કયુું હોય તો, તે ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર થિા ઉપરાંત–
(ક)
(િ)

આયોગ, તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદિાર હોય તે પરીક્ષામાંથી તેને ગેર લાયક ઠરાિી શકશે , અથિા
(૧)

આયોગ સીધી પસંદગી માટે લેિાની કોઈપણ પરીક્ષામાં બેસિામાંથી અથિા કોઈપણ રૂબરૂ
મુલાકાતમાંથી અથિા

(૨)

રાજ્ય સરકાર પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથિા વનક્રદિટટ મુદ્ત માટે બાકાત
કરી શકશે.

પરં ત ુ તે અથે પોતે રજુ આત કરિા ઈચ્છે , તો ઉમેદિારને, લેખિતમાં એિી રજુ આત કરિાની તક આપિામાં આિે તે વસિાય િંડ
(ક) અથિા િંડ (િ) હેઠળની કોઈપણ વશક્ષા કરી શકાશે નક્રહ. (ગ) તદઉપરાંત જો તે અગાઉ સરકારી નોકરીમાં હોય તો, સંબવં ધત
વનયમો હેઠળ વશસ્તભંગના પગલાં લઈ શકાશે.
૨૦.

અગત્યની સ ૂિનાઓ :
(૧)

ઉમેદિારને પોતાની સાથે સેલ્યુલર ફોન, ટે બ્લેટ, પેજર અથિા બીજી કોઈ મોબાઈલ સંદેશા વ્યિહારના ઈલેકટ્રોવનક્સ –
બ્લ્યુ ટ્રુથ સાધનો પરીક્ષા િંડમાં સાથે લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભંગ બદલ ઉમેદિારો માટે વનક્રદિટટ કરાયેલ વશક્ષાને
પાત્ર બનશે.

(૨)

ઉમેદિાર પ્રાથવમક કસોટી (Screening Test)માં તથા લેખિત મુખ્ય પરીક્ષામાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નક્રહ.

(૩)

૪૦% કે તેથી િધુ અંધત્િની િામી ધરાિતાં ઉમેદિારો જો ઈચ્છે તો લક્રહયાની સુવિધા મેળિી શકિાને પાત્ર છે .

(૪)

આિા ઉમેદિારે જે લક્રહયો રાિિાનો હોય તેની સંપ ૂણગ વિગત-(૧) નામ (૨) સરનામુ ં (૩) શૈક્ષખણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ
નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપિાની રહેશે અને તેની આયોગના ધારા-ધોરણ પ્રમાણે મંજૂરી મળ્યાની
તેઓને જાણ કરિામાં આિશે.

(૫)

લક્રહયાની સુવિધા મેળિનાર ઉમેદિારોને પરીક્ષામાં દર કલાક દીઠ ૨૦ વમવનટનો િળતર સમય (Compensatory Time)
મળિાપાત્ર રહેશે.

(૬)

ઉમેદિારોને િાસ જણાિિાનુ ં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના ભરતી
વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમોઅને જાહેરાતની જોગિાઈ તથા લાગુ પડતા અન્ય હુકમો મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી
તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદિારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરિામાં આિશે .

(૭)

અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ખબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેને ખબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.

(૮)

જાહેરાતમાં મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .

(૯)

જાહેરાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મક્રહલા
ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ગણિાનુ ં
નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદિારોની પસંદગી માટે વિચારણા થઇ શકે છે , પુરુર્ તેમજ મક્રહલા
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .

(૧૦)

મુખ્ય લેણખત પરીક્ષા માટે ના અરજીપત્રર્ સાથે નીિે દશાક વેલ પ્રમાિપત્રોની પ્રમાણિત નર્લ અવશ્ય રજૂ ર્રવાની રહેશે.:
(૧)

એસ.એસ.સી.ઈ. અથિા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે જેમાં જન્મ તારીિ દશાગ િેલ હોય. (શાળા છોડિાનુ ં
પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી

(૨)

પદિી પ્રમાણપત્ર, એકથી િધુ પદિી હોય તો દરે ક પદિીનુ ં પ્રમાણપત્ર.

(૩)

પદિીનુ ં ગુણ પત્રક કે પત્રકો [માકગ શીટસ]

(૪)

અનામત જાવત માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ જાવત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયા નુ ં પ્રમાણપત્ર

(૫)

સા.અને શૈ.પ.િગગના ઉમેદિારો માટે સામાજજક ન્યાય અને અવધકાક્રરતા વિભાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠરાિથી વનયત
થયેલ પક્રરવશટટ-ક મુજબનુ ં ‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ થતો ન હોય’ તેવ ુ ં તા.૧-૦૪-૨૦૧૮પછીની તારીિનુ ં
પ્રમાણપત્ર અથિા તારીિ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાિથી વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પક્રરવશટટ –૪’ મુજબનુ ં
પ્રમાણપત્ર.

(૬)

આવથિક રીતે નબળા િગોના

ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાિ િમાંક : એ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાં
Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાં પક્રરવશટટ – ગ)માં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગ ત તેઓ EWS Category
હેઠળ આિે છે તે મતલબનુ ં પ્રમાણપત્ર)
(૭)

શારીક્રરક રીતે અશકત ઉમેદિારોને સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર િમાંક : પરચ૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત થયેલ સુપક્રરન્ટે ન્ડન્ટ/ વસવિલ સર્જને આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર.

(૮)

રમત ગમતમાં પ્રવતવનવધત્િ કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારો માટે સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૨૫-૦૨-૮૦ના ઠરાિ
િમાંક: સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ થી વનયત કરિામાં આિેલ નમુનામાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાં
આિેલ પ્રમાણપત્ર.

(૯)

સરકારી નોકરીમાં હોય તેિા ઉમેદિાર માટે સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના પક્રરપત્ર િમાંક:
એફઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનયત કરિામાં આિેલ નમુનામાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિેલ
“ના-િાંધા પ્રમાણપત્ર.”

(૧૦)

નામમાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ની નકલ.

(૧૧)

વિધિા ઉમેદિારના ક્રકસ્સામાં પુન:લગ્ન કરે લ નથી તે અંગેની એફીડેિીટ.

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગક , માજી સૈતનર્, શારીરરર્ અશક્તતા, મરહલા ર્ે તવધવા પૈર્ીના તવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધુ
તવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા રર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતાાં તવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

નોંધ ૧ :- જાહેરાતની જોગવાઇઓના અથકઘટન અને ભરતી પ્રરક્રયા બાબતે જગ્યાના ભરતી તનયમો અને પરીક્ષા તનયમોની જોગવાઇઓ
આખરી રહેશે.
નોંધ ૨ :- ઉપરોક્ત રાજ્ય વેરા તનરીક્ષર્, વગક-૩ ની જગ્યાના ભરતી તનયમો તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, વય મયાક દામાાં
છૂટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની તવગતો, પરરતશષ્ટ-‘અ’ અને પરરતશષ્ટ-ર્ / પરરતશષ્ટ-૪, Annexure KH /
પક્રરવશટટ – ગ નો નમ ૂનો, શારીરરર્ રીતે અશક્ત (Disabled) ઉમેદવારોએ રજૂ ર્રવાના તબીબી પ્રમાિપત્રનો નમ ૂનો, સરર્ારી
ર્મકિારીઓએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમ ૂનો, રમત ગમતમાાં પ્રતતતનતધત્વ ર્રે લ હોય તેન ાંુ તનયત નમ ૂનાનુાં પ્રમાિપત્ર અને
જાહેરાતની અન્ય વધુ તવગતો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. આ જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વધુ
મારહતીની જરૂર જિાય તો આયોગની ર્િેરીમાાં ર્િેરી સમય દરતમયાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી શર્શે.
ઉમેદવારોએ જાહેરાતની ઉપરોક્ત જોગવાઇઓ તથા આ સાથે સામેલ સામાન્ય જોગવાઇઓનો સાંપ ૂિક અભ્યાસ ર્યાક બાદ અરજી ર્રવા
જિાવવામાાં આવે છે .

(એિ. ર્ે. ઠાર્ર)
સાંયક્ુ ત સણિવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
જાહેરાત ક્રમાાંર્ - [૧૩૯ /૨૦૨૦-૨૧] :રાજ્ય વેરા તનરીક્ષર્, વગક-૩]
૧

નાગરરર્ત્વ:ઉમેદવાર,
(ર્) ભારતનો નાગરરર્ અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) તતબેટનો તનવાક તસત જે ભારતમાાં ર્ાયમી વસવાટ ર્રવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા
જોઇએ,અથવા
(િ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત ર્ે જે ભારતમાાં ર્ાયમી વસવાટ ર્રવાના ઇરાદાથી પારર્સ્તાન, પ ૂવક પારર્સ્તાન (બાાંગ્લાદે શ), બમાક
(મ્યાનમાર), શ્રીલાંર્ા, ર્ેન્યા, યુગાન્ડા જેવા પ ૂવક આરિર્ાના દે શો, સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાર્ ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર,
ઇથોપીયા, અથવા તવયેટનામથી સ્થળાાંતર ર્રીને આવેલ હોવા જોઇએ પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંર્ (ખ),(ગ), (ઘ), અને (િ) માાં આવતા
ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં સરર્ારે પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રર્સ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રર્ આયોગ તવિારિામાાં લેશે. અને જો

તનમણર્ૂ માટે તેમના નામની ભલામિ ર્રવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરર્ાર તેમના રર્સ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે
ર્ામિલાઉ તનમણર્ૂ આપશે.

૨

જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડક દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાિપત્ર જ માન્ય રાખે છે .
પરાં ત ુ આ પ્રમાિપત્રમાાં દશાક વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અતધર્ારીએ આપેલ વય અને
અતધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિત નર્લ મોર્લવાની રહેશે. આ પ્રમાિપત્રમાાં અતધકૃત અતધર્ારીએ સ્પષ્ટપિે જિાવેલ
હોવુાં જોઇએ ર્ે તેઓએ એસ. એસ. સી. ર્ે તેની પરીક્ષાનુાં મ ૂળ પ્રમાિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ ર્રવામાાં
આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાિી જન્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. ર્ે તેની સમર્ક્ષ પરીક્ષાના
પ્રમાિપત્રમાાં દશાક વેલ જન્મતારીખ ર્રતાાં જુદી છે તથા માનવાને પુરતુાં ર્ારિ છે . ઉમેદવારે રજુ ર્રે લ વય અને
અતધવાસનુાં પ્રમાિપત્ર તેની તવશ્વાસતનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીર્ાર ર્ે અસ્વીર્ારનો તનિકય આયોગ દ્વારા લેવામાાં
આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રર્માાં દશાક વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી ર્ોઇપિ ર્ારિસર ફેરફાર થઈ શર્શે
નહી.

૩

વય મયાકદા :(૧) ઉંમર જાહેરાતમાાં દશાક વેલ અરજી સ્વીર્ારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.
(૨) જાહેરાતમાાં દશાક વેલ ઉપલી વયમયાક દામાાં નીિે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .

૧

૨

ખબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદિારો

પાંચ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

મુળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગના,

પાંચ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના,
અનુસખુ ચત જાવત, અનુસખુ ચત જનજાવતના પુરુર્
ઉમેદિારો
મુળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગના,

૩

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત િગગના,
અનુસખુ ચત જાવત, અનુસખુ ચત જનજાવતના મક્રહલા

દસ િર્ગ (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ િર્ગની
છે , તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે , િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં
છૂટછાટ મળશે.)

ઉમેદિારો

For appointment to any vacancy in class-3 and class4 posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman

૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત
ઉમેદિારો

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”
(િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

૫

શારીક્રરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો

દસ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાં)

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેિા
અને િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,
૧૯૬૭ ની જોગિાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની
૬

નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથિા હંગામી ધોરણે

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને િય મયાગ દામાં કોઇપણ પ્રકારની

સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાિતા હોય અને

છૂટછાટ મળિાપાત્ર નથી.

તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂક જાહેરાતમાંની જગ્યામાં
દશાગ િેલ િય મયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેિા
કમગચારીઓ

૪

શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત:(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાક વેલ શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત અરજી સ્વીર્ારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત માન્ય યુતનવતસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુતનવતસિટી/સાંસ્થાના ગુિ પત્રર્ (બધા જ વર્ષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાિપત્રોની સ્વયાં
પ્રમાણિત નર્લ રજુ ર્રવાની રહેશે. માત્ર ર્ોલેજના આિાયક દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિવામાાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત ર્ામિલાઉ ધોરિે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીર્ારવામાાં
આવશે નહી.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી તનયમોમાાં દશાક વેલ શૈક્ષણિર્ લાયર્ાતની સમર્ક્ષ લાયર્ાત માન્ય ગિાશે તેવી જોગવાઇ હોય

તો,

જાહેરાતમાાં દશાક વેલ લાયર્ાતની સમર્ક્ષ લાયર્ાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે
સમર્ક્ષતા પ્રસ્થાતપત ર્રતા આદે શો/અતધકૃતતાની તવગતો આપવાની રહેશે.

૫

ુ ૂણિત જાતત, અનસ
ુ ૂણિત જનજાતત, સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક અને આતથિર્ રીતે નબળા
અનસ
વગક :(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂણિત જાતત, અનુસ ૂણિત જનજાતત, સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક અને આતથિર્ રીતે નબળા
વગક ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂણિત જાતત, અનુસ ૂણિત જનજાતત, સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક અને આતથિર્ રીતે નબળા વગક

પૈર્ી

ઉમેદવાર જે વગકના હોય તેની તવગતો અરજીપત્રર્માાં અચ ૂર્ આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ના સાંબતાં ધત ર્ોલમમાાં જે તે અનામત ર્ક્ષા દશાક વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગક ના
ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગકનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથકનમાાં સક્ષમ અતધર્ારી દ્વારા તનયત નમુનામાાં આપવામાાં
આવેલ જાતત પ્રમાિપત્રની નર્લ અરજી સાથે અચ ૂર્ સામેલ ર્રવાની રહેશે. અરજીપત્રર્ સાથે જાતત પ્રમાિપત્રની નર્લ
સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રર્ રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગકના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગક માાં” નહી થતો
હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) (અ) સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગક માાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ સામાજજર્ ન્યાય
અને અતધર્ારરતા તવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી તનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરતશષ્ટ-ર્’ મુજબનુાં અથવા
તારીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી તનયત ર્રાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરતશષ્ટ-૪’ મુજબનુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે.
(૬)(બ) આવુાં પ્રમાિપત્ર સાંબતાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી ર્રવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ ર્રાયેલ હોવુાં જોઈએ.
જો આ પ્રમાિપત્ર આ સમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં
આવશે નરહ.
(૬)(ર્) પરરણિત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાિપત્ર તેમના માતા-તપતાની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પતતની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ ર્રવામાાં આવશે.
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી ર્રતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગક માાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેન ાંુ પ્રમાિપત્ર’ ની તવગતો જિાવેલ
હોય તેની જ નર્લ અરજી સાથે જોડવાની રહેશે. જો આવા પ્રમાિપત્રમાાં ર્ોઈ ભ ૂલ હોવાને ર્ારિે ઉમેદવાર જાહેરાતની
છે લ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાિપત્ર મેળવે તો પિ સામાજજર્ અને શૈક્ષણિર્ રીતે પછાત વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે પાત્ર
થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જિાવેલ પ્રમાિપત્ર જ માન્ય રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ પ્રમાિપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાં ડો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાિપત્રની અવતધ
હવે ત્રિ વર્ષકની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈર્ી ર્ોઈપિ માપદાં ડમાાં આ અવતધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છર્
જાહેરાત સાંબતાં ધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-તપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબતાં ધત સત્તાતધર્ારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાિપત્રમાાં ર્ોઈ
ફેરફાર ર્રવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને ર્રવાની રહેશે. ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલી આવી જાહેરાત નરહિં
ર્રીને ર્ોઈપિ તવગતો છૂપાવશે તો તેઓ ર્ાયદે સરની ર્ાયકવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ
ર્રવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગે ના પ્રમાિપત્ર

મેળવવા માટે ના ર્ોઈપિ માપદાં ડમાાં ફેરફારની

સ્વૈચ્ચ્છર્ જાહેરાત ર્રવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) આતથિર્ રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરર્ારના સામાજજર્ ન્યાય અને અતધર્ારીતા તવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯
ના ઠરાવ ક્રમાાંર્ : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયત થયેલ નમ ૂના ( અંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથવા
ગુજરાતીમાાં પરરતશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આતથિર્ રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાિપત્રના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન
અરજી ર્રતી વખતે દશાક વવાના રહેશે. આ પાત્રતા પ્રમાિપત્ર સાંબતાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી ર્રવાની છે લ્લી
તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ ર્રાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાિપત્ર આ સમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય
રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.
(૮) સરર્ારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત વગકના ઉમેદવારોની સાથે તનયત ધોરિો
(અથાક ત વયમયાક દા ,અનુભવની લાયર્ાત, ણબનઅનામત વગકના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના ર્રતાાં વધુ તવસ્ત ૃત

ર્રે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા તસવાય પોતાની ગુિવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો ણબનઅનામત જગ્યાની સામે
ગિતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાતત અંગે જે તવગત દશાક વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર ર્રવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે
નહી.
જો ર્ોઈ ઉમેદવારે તનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ તનયત નમ ૂનાનુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ ર્રે લ નરહ હોય તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ગિવામાાં આવશે અને તેઓને ણબનઅનામત જગ્યા સામે પિ તવિારિામાાં લેવામાાં આવશે નરહ.
નોંધ-૧

સામાજજર્ ન્યાય અને અતધર્ારીતા તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંર્: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ,

તા. ૨૬.૦૬..૨૦૨૦ ની

જોગવાઇ મુજબ આતથિર્ રીતે નબળા વગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાિપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીખથી ત્રિ વર્ષક સુધી
માન્ય ગિવામાાં આવશે. પરાં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રમાિપત્રની વધારે લ
અવતધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુ ટાંુ બની આવર્માાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય સરર્ારના અનામતના હેત ુ માટે
નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ મુજબ લાયર્ ઠરે છે તેવી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરતશષ્ટથી તનયત ર્યાક મુજબના
નમ ૂનામાાં આપવાની રહેશે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાિપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાિપત્રની સાથે આ બાહેધરી રજૂ
ર્રવાની રહેશે. આ જોગવાઇના દૂ ર ઉપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર ર્ાયદે સરની
ર્ાયકવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવતધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો
અભ્યાસ ર્રી લેવા જિાવવામાાં આવે છે .
નોંધ-૨

સામાજજર્ ન્યાય અને અતધર્ારીતા તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંર્: 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 દરતમયાન
ઇસ્યુ ર્રવામાાં આવેલ ઉન્નત વગક માાં સમાવેશ નરહ થવા અંગે ના પ્રમાિપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પિ
માન્ય ગિવામાાં આવશે પરાં ત ુ આ સમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાિપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “ણબન ઉન્નત વગક ના
દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) માાં ર્ોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરર્ારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી
થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ મુજબ લાયર્ ઠરે છે તે મુજબનુાં બાહેધરીપત્રર્ ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરતશષ્ટથી તનયત થયેલા
નમ ૂનામાાં આપવાનુાં રહેશે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રામાિપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાિપત્રની સાથે આ બાહેધરી રજૂ
ર્રવાની રહેશે.આ જોગવાઇના દૂ ર ઉપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર ર્ાયદે સરની
ર્ાયકવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવતધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો
અભ્યાસ ર્રી લેવા જિાવવામાાં આવે છે . “

૬

માજી સૈતનર્ :
(૧) માજી સૈતનર્ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રર્માાં તવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈતનર્ ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બુર્ની નર્લ અરજીપત્રર્ સાથે અચ ૂર્ મોર્લવાની રહેશે.
(૩) સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંર્: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મુજબ માજી
સૈતનર્ોને અરજીપત્રર્ની રર્િંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મુક્ક્ત આપવામાાં આવેલ છે .

૭

શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ર્) શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રર્માાં સ્પષ્ટ તવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીરરર્ અશક્તતા ૪૦% ર્ે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરર્ અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.શારીરરર્
અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે હલનિલન અશક્તતા અથવા મગજનો લર્વો તે પૈર્ીની ર્ઇ શારીરરર્
અશક્તતા છે તે દશાક વવુ.ાં

(ગ) જાહેરાતમાાં શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાક વેલ ન હોય,પરાં ત ુ જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ
જે પ્રર્ારની શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગિેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી ર્રી શર્શે. આવા
પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથકનમાાં સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંર્૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયત થયેલ નમ ૂનામાાં સરર્ારી હોક્સ્પટલના સુતપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/તસતવલ સર્જન/મેરડર્લ બોડક

દ્વારા

આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રની નર્લ અરજી સાથે અચ ૂર્ મોર્લવાની રહેશે. જો પ્રમાિપત્રની નર્લ સામેલ ર્રવામાાં નહીં
આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહીં શારીરરર્ અશક્તતા ઉમેદવાર તરીર્ે નો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

૮

મરહલા ઉમેદવાર :
મરહલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે ર્ક્ષાના
(category) પુરુર્ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શર્ાશે.

૯

તવધવા ઉમેદવાર :
(૧) ઉમેદવાર તવધવા હોય તો અરજી પત્રર્માાં તે ર્ોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ દશાક વવુાં .
(૨) તવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન ર્રે લ હોય તો અરજી પત્રર્માાં તે ર્ોલમ સામે “હા” અચ ૂર્ લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં
નથી” એમ દશાક વવુાં .
(૩) તવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન ર્રે લ ન હોય અને તવધવા ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન:
લગ્ન ર્રે લ નથી તેવી એરફડેતવટ રજુ ર્રવાની રહેશે.
(૪) તવધવા ઉમેદવારને સરર્ારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુિમાાં પાાંિ ટર્ા ગુિ ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) ર્ોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી ર્રે તે સમયે “તવધવા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી ર્યાક બાદ અથવા જાહેરાત
પ્રતસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના ર્ોઇપિ તબક્કે “તવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી
દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ ર્રે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પિ તબક્કા બાર્ી હોય તે તબક્કાથી
જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “તવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીર્ે ના લાભ આપવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી
સૈતનર્, શારીરરર્ અશક્તતા, મરહલા ર્ે તવધવા પૈર્ીના તવર્લ્પો પૈર્ી એર્

થી વધુ તવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા રર્સ્સામાાં તે ને

લાગુ પડતા તવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૦

ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:(૧) ગુજરાત સરર્ારના સરર્ારી /અધક સરર્ારી/ સરર્ાર હસ્તર્ના ર્ોપોરે શન /ર્ાં પનીઓમાાં સેવા બજાવતા અતધર્ારીઓ /
ર્મકિારીઓ આયોગની

જાહેરાતના

સાંદભકમાાં બારોબાર અરજી ર્રી

શર્શે

અને

તેની જાિ ઉમેદવારે

પોતાના

તવભાગ/ખાતા/ર્િેરીને અરજી ર્યાક ની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂર્ ર્રવાની રહેશે. જો ઉમેદવારના તનયોક્તા તરફથી અરજી
મોર્લવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાાં અરજી ર્રવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાિ ર્રવામાાં આવશે તો તેઓની
અરજી નામાંજુર ર્રી ઉમેદવારી રદ ર્રવામાાં આવશે.
(૨) ર્ેન્ર સરર્ારની અથવા અન્ય ર્ોઇપિ રાજ્ય સરર્ારની નોર્રીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે તનમણર્ૂ અતધર્ારીનુાં
ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર રજુ ર્રવાનુાં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાર્ાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અતધર્ારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર અસલમાાં રજુ ર્રવાનુાં રહેશે.

૧૧ ગે રલાયર્ ઉમેદવાર :-

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ર્ે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરર્ારી /અધક સરર્ારી /સરર્ાર હસ્તર્ની સાંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદવાર ક્યારે ય પિ ગેરલાયર્ ઠરાવેલ હોય તો તેની તવગત અરજીપત્રર્માાં આપવાની રહેશે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયર્નો
સમય િાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.

૧૨

ફરજજયાત તનવ ૃતત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરર્ારી સેવા/ સરર્ાર હસ્તર્ની ર્ાં પની ર્ે બોડક ર્ોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પિ ફરજજયાત તનવ ૃતત્ત, રૂખસદ ર્ે
બરતરફ ર્રવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રર્માાં તેની તવગત આપવાની રહેશે.

૧૩

ુ બની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂિક નથી )
નીિે દશાક વ્યા મજ
(૧) અરજીમાાં દશાક વેલ તવગતો અધ ૂરી ર્ે અસાંગત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ ર્રે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોર્લાવેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાસપોટક સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ ર્રે લ ન હોય.
(૫) અનામત ર્ક્ષાના તથા શારીરરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રર્ સાથે સક્ષમ અતધર્ારી દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાિપત્રની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈતનર્ ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બુર્ની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષણિર્ લાયર્ાતના સાંદભકમાાં માર્ક શીટ/પદવી પ્રમાિપત્રની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાિપત્રની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રર્માાં અનુભવ દશાક વેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી ર્રવાની થતી હોય) પરાં ત ુ તેના સમથકનમાાં
પ્રમાિપત્ર રજુ ર્રે લ ન હોય અથવા તો રજુ ર્રે લ પ્રમાિપત્રમાાં તેઓ અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને
અનુભવનો પ્રર્ાર દશાક વેલ ન હોય,અનુભવનુાં પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાતધર્ારીની સહી
તવનાનુાં હોય.
(૧૦) તબીબી તશક્ષિ તવર્ષયર્ જ્જગ્યાની જાહેરાતમાાં મેળવેલ પદવી મેડીર્લ ર્ાઉંતસલ માન્ય છે , તેવ ુ યુતનવસીટી અથવા ર્ોલેજના
સક્ષમ અતધર્ારીનુાં પ્રમાિપત્ર રજૂ ર્રે લ ન હોય.

૧૪

તનમણ ૂર્ :1.

ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં તનમણ ૂર્ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરર્ારશ્રીના

સાંબતાં ધત તવભાગને આયોગ દ્વારા

ભલામિ ર્રવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી તનમણ ૂર્પત્ર મેળવતાાં પહેલાાં ર્ોમ્્યુટર અંગે ની સીસીસી અથવા તેની
સમર્ક્ષ રાજ્ય સરર્ાર વખતોવખત નક્કી ર્રે તેવી લાયર્ાત મેળવી લેવાની રહેશે. આ પ્રર્ારની

લાયર્ાત નહીં

ધરાવનાર ઉમેદવાર તનમણ ૂર્ને પાત્ર બનશે નહીં.
2.

તનમણર્ૂ અંગે ની સઘળી ર્ાયકવાહી સરર્ારશ્રી દ્વારા ર્રવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો ર્ોઇપિ પત્રવ્યવહાર આયોગ
ધ્યાને લેશે નહીં.

3.

ઉમેદવારે

તેની શૈક્ષણિર્ લાયર્ાત / અનુભવ /ઉંમર વગે રેના સમથકનમાાં રજુ ર્રે લ પ્રમાિપત્રો ર્ોઇપિ તબક્કે

અયોગ્ય માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામિ બાદની તનમણ ૂર્ પિ રદ થવાને પાત્ર રહેશે અને
આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની ર્ાયકવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે
ર્ે, તેમિે રજુ ર્રે લા પ્રમાિપત્રો ખુબજ િોર્સાઈથી પુિક રીતે ખરાઈ ર્યાક બાદ જ આયોગમાાં રજુ ર્રવા.

૧૫

ગેરવતકણર્ૂાં અંગે દોતર્ષત ઠરે લા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી િેતવિી આપવામાાં આવે છે ર્ે તેઓએ અરજીપત્રર્માાં ર્ોઇપિ પ્રર્ારની ખોટી મારહતી

દશાક વવી

નહી,તેમજ આવશ્યર્ મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ ર્રે લ અસલ દસ્તાવેજો ર્ે તેની પ્રમાણિત નર્લમાાં ર્ોઇપિ
સાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા ર્ોઇપિ િેડાાં ર્રવા નહીં અથવા તેઓએ આવા િેડાાં ર્રે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો
રજુ ર્રવા નહી,જો એર્જ બાબતના બે ર્ે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાણિત નર્લમાાં ર્ોઇપિ પ્રર્ારની અિોર્સાઇ
અથવા તવસાંગતતા જિાય તો તે તવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ ર્રવી.જો ર્ોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોતર્ષત જાહેર
થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે ર્ોઇપિ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત ર્રવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) ર્ોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ ર્પટથી ર્ામ પુિક ર્રાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ ર્યાક હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ ર્રતી વખતે Scanning માાં ર્ોઈ િેડા ર્રે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્ષમુર્ત અથવા ખોટા તનવેદનો ર્રે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે ર્ોઇપિ અતનયતમત ર્ે અનુણિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) ર્સોટી સમયે ર્ોઇ અનુણિત સાધનોનો ઉપયોગ ર્યો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાર્ષા ર્ે અતશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ ર્રે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં ર્ોઇપિ રીતની ગેરવતકણર્ૂ આિરવી,જેવી ર્ે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નર્લ ર્રવી, પુસ્તર્, ગાઇડ,
ર્ાપલી તેવા ર્ોઇપિ છાપેલ ર્ે હસ્તણલણખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત દ્વારા ર્ે ર્ોઇ સાાંર્ેતતર્ રીતે નર્લ ર્રવા ર્ે
અન્ય ઉમેદવારોને નર્લ ર્રાવવાની ગે રરરતીઓ પૈર્ી ર્ોઇપિ ગેરરીતી આિરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની ર્ામગીરી અંગે તનયુર્ત થયેલા ર્મકિારીઓને પજવિી ર્રવી, ર્ોઇપિ પ્રર્ારની શારીરરર્ ઇજા
પહોિાડવી અથવા
(૧૧ ) ઉપરોર્ત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ર્ અથવા ર્ોઇપિ કૃત્ય ર્રવા ર્ે ર્રાવવા પ્રયત્ન ર્યો હોય

તેિે ર્ે સીધી

અથવા આડર્તરી રીતે આયોગ પર દબાિ લાવનાર ઉમેદવાર નીિે દશાક વેલ તશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ, ફોજદારી ર્ાયકવાહીને
પાત્ર બનશે.
(ર્) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીર્ે ગે રલાયર્ ઠરાવી શર્ાશે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી ર્ોઇપિ પરીક્ષા ર્ે ર્ોઇપિ રૂબરૂ મુલાર્ાત માટે ર્ાયમી ર્ે મુર્રર
મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર ર્ોઇપિ પરીક્ષા ર્ે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરર્ાર હેઠળની ર્ોઇપિ નોર્રીમાાંથી સરર્ાર દ્વારા ગેરલાયર્ ઠરાવી શર્ાશે અને
(ગ) જો સરર્ારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના તવરૂધ્ધ સમુણિત તનયમો અનુસાર
તશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શર્ાશે.
(૧ર) ઉપરોર્ત તવગતોમાાં તનરદિ ષ્ટ ર્રે લ તશક્ષા ર્રતા પહેલા આયોગ/ સરર્ાર દ્વારા ઉમેદવારને /ર્મકિારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા ર્ે સના પ્રર્ાર બાબતે,
(ર) લેણખતમાાં તશક્ષા અંગે બિાવનામુ-ાં હર્ીર્ત રજુ ર્રવા અને
(૩) તશક્ષા અંગે તનયત સમય મયાક દામાાં રૂબરૂ રજુઆત ર્રવાની તર્ આપવામાાં આવશે.

(એિ. ર્ે. ઠાર્ર)
સાંયક્ુ ત સણિવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

નોંધ : રાજ્ય વેરા તનરીક્ષર્, વગક -૩ ની જગ્યાના ભરતી તનયમો, અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાિપત્રોની યાદી,
વય મયાક દામાાં છુટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની તવગતો, પરરતશષ્ટ’ર્’ નો નમ ૂનો, સરર્ારી ર્મકિારીએ
રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુ તવગતો આયોગની ર્િેરીના નોટીસ બોડક અને
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt. No. 139/2020-21
Online Applications are invited from 16/03/2021(13:00 hours) to 31/03/2021(13:00 hours) for the
following 243 posts of State Tax Inspector, class-3. The reservation for S.E.B.C., E.W.S., S.C., S. T. & 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: Tentative date of Primary (Screening) Test: 25/7/2021
Tentative month of Primary (Screening) Test Result : Sep 2021
Tentative date of mains written examination: 12/12/2021 & 19/12/2021
Tentative month of mains written examination Result: February-2022

Name of
Post
State Tax
Inspector,
class-3

Tota
l
Post
Gen.
s
243

101

Out of Category wise posts reserved
for women

Category wise Posts

Post reserved
out of the total
Posts

E.W.S.

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Gen.

E.W.S

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Phy.
Dis

Ex-Ser

24

65

17

36

33

08

21

05

12

21
(07+
14)

24

For Disabled candidates :Disabled candidates having following disability can apply for the post.

Name of Post

B / PB

HH

Mobility Impairments

State Tax Inspector,
class-3

40 % to 75%

40 % to 75%

OA,OL,BL,OAL

Out of the above mentioned 07 posts reserved for physically disabled candidates, 02 posts are reserved for B / PB
Candidates, 02 posts are reserved for HH Candidates and 03 posts are reserved for Mobility Impairments
Candidates. Candidate having disability described as per above Annexure can apply. The candidates possessing other
than the prescribed physical disability are not eligible to apply.
Note: Disabled candidates who are eligible to apply for the 07 posts reserved for them are also eligible to apply for the
14 remaining posts mentioned above.

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.
(iv) 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.39,900-1,26,600 /- Paymatrix level No.7 -Rs.39,9001,26,600 (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 01/12/2020. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under :
1.
2.

4.

General Category Women Candidates
Male Candidates of E.W.S., S.E.B.C , S.C. &
S.T. Category
Women Candidates of E.W.S., S.E.B.C , S.C.
& S.T. Category
Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O.

5.

Disabled Candidates

6.

Government Servant

3.

05 years
05 years
10 years (including 5 years relaxation of reservation for
female candidates)(subject to maximum 45 years)

For appointment to any vacancy in class-3 and
class-4 posts in Gujarat Government, an ExServiceman 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”
(subject to maximum 45 years )
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.

No relaxation in upper age will be available to
Government Servant

Note :- For interpretation of any clause of this advertisement and for recruitment process the recruitment
rues and examination rules of the post shall be final.
The details of advertisement can be seen on website http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

(H.K.THAKAR)
Joint Secretary
Gujarat Publi c Service Commission

