ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકક લ પાસે, છ રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં. (૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૮૦, www.gpsc.gujarat.gov.in, ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in
આર-૩ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક : ૨૩/૨૦૧૯-૨૦, કાયદા અધધકારી, ઔદ્યોગગક સલામતી અને સ્વાસ્્ય, વગક – ૨ ની કુ લ - ૦૨
જગ્યાના ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટે તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાાં
ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ જાહેરાત અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા વવગતવાર જાહેરાત
સાથેની જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની
સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનંતી છે .
ત્યાર બાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહેશે.


ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાંક અને જગ્યાનુ ં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી
કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજી-પત્રકમાં ભયાડ , બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમડ
કરવાની રહેશે.



કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાં ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સુધારો કરવાની
રજૂઆત/વવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.



એક કરતા વધારે સંખ્યામાં અરજી કયાડ ના હકસ્સામાં છે લ્લે કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાં આવશે.
બબનઅનામત વગડનાં ઉમેદવારો માટે છે લ્લે કન્ફમડ થયેલ ફી સાથેન ુ ં અરજીપત્રક માન્ય રાખવામા આવશે.



ઓનલાઇન જાહેરાત માટે ના ભરે લા અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સ ૂચનામાં જણાવેલ ક્રમમાં તૈયાર
રાખવાના રહેશે અને આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવે ત્યારે મોકલી આપવાનાં રહેશે.

(1) પ્રાથધમક કસોટી યોજવાની સ ૂગિત તારીખ

: ૦૫/૦૧/૨૦૨૦

પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામનો સ ૂગિત મરહનો

: માિક-૨૦૨૦

રૂબરૂ મુલાકાતનો સ ૂગિત મરહનો

: જૂન-૨૦૨૦

આખરી પરરણામ

: રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણક થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરધમયાન
પ્રધસધ્ધ કરવામાાં આવશે.

(2) જગ્યાનુાં નામ : કાયદા અધધકારી, ઔદ્યોગગક સલામતી અને સ્વાસ્્ય, વગક – ૨ ની કુ લ - ૦૨ જગ્યા
સાંવગકન ાંુ નામ

ક્રમ

કુ લ જગ્યાઓ

૧

ગબન અનામત

૦૧

૨

સા. અને શૈ. પ. વગક

૦૧

કુ લ

૦૨

નોંધ:
(૧) ઉક્ત જગ્યા પૈકી એક પણ જગ્યા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતાં ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરં ત ુ OA (One Arm
affected), OL (One Leg affected), OAL(One Arm and One Leg), BL(Both Legs Affected but not Arms), BLOA, B, LV
ની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . આ વસવાય અન્ય પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા
ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સંજોગોમાં તેઓને પસંદગી માટે
બબન-અનામતની કક્ષા માટે ના ધોરણો લાગુ પર્શે.
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ુ વ :(3) જરૂરી લાયકાત અને અનભ

A Candidate shall
(a) not be more than 41 years of age.
(b) Possess;
(i) a special Degree in law obtained from any of the Universities or institutions established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institution
recognized as such or declared deemed to be as University under section 3 of University Grants
Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized by the Government for
this purpose;
(ii) the basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules 1967;
(c) have about three years experience to conduct the cases in criminal courts, after acquiring the
requisite educational qualification as prescribed in sub clause (i) of clause (b) of rule 3 of Law
Officer, Class II, in the Gujarat Industrial Safety and Health Recruitment Rules, 2011.
(d) possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi.
(4) પગાર ધોરણ :- ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦/- ગ્રેડ પે ૫૪૦૦/(5) ઉંમર :- ૪૧ વર્કથી વધુ નહીં.
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડ દા ૪૧ વર્ડની ઉંમર ઠરાવવામાં આવેલ છે , તેમાં નીચે દશાડ વ્યા મુજબની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર છે .
૧

૨
૩

મ ૂળ ગુજરાત સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત વગડના
ઉમેદવારો
મ ૂળ ગુજરાતના સામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત
વગડના મહહલા ઉમેદવારો

દસ વર્ડ (આ છૂટછાટમાં મહહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે
પાંચ વર્ડની છે , તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે , વધુમાં વધુ
૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં છૂટછાટ મળશે.)

બબન અનામત (સામાન્ય) વગડના મહહલા ઉમેદવારો
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :

૪

પાંચ વર્ડ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં)

પાંચ વર્ડ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં)

OA (One Arm affected), OL (One Leg affected), OAL(One Arm and

One Leg), BL(Both Legs Affected but not Arms), BLOA, B, LV ની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને જ
મેર્ીકલ બોર્ડ ના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ડ સુધીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની
મયાડ દામાં)
ગુજરાત સરકારના કમડચારીઓ કે જેઓ ગુજરાત

૫

સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી

(૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માંગેલ હોય તો
ઉપલી વયમયાડ દા લાગુ પર્શે નહીં.

ધોરણે સળંગ છ માસ સુધી કામગીરી બજાવતા હોય

(૨) જાહેરાતમાં અનુભવને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય

અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહેરાતમાંની જગ્યામાં

પરં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવર્યક, પશુ બચહકત્સાની

દશાડ વેલ વયમયાડ દાની

પદવી કે હર્પ્લોમાની જગ્યા પર વનમણકૂ પામેલ

અંદર થયેલ હોય તેવા
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કમડચારીને જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા

કમડચારીઓ.

(Any such post) માટે ઉપલી વયમયાડ દા લાગુ પર્શે
નહીં
(૩) જાહેરાતમાં દશાડ વેલ જગ્યા માટે

અનુભવ એક

લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંવગડમાંથી
બઢતી

મળવાપાત્ર

હોય

તેમાં

ફરજ

બજાવતા

કમડચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા
વધુમાં વધુ પાંચ વર્ડની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.

(6) નોંધ :
(૧) પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ તથા અન્ય વવગતો માટે આયોગની વેબસાઇટ

http://gpsc.gujarat.gov.in જોવા

વવનંતી છે .
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી
(૨) પ્રાથવમક કસોટીના ગુણ ક્રમાંનસ
કરાશે. પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણના આધારે આખરી પસંદગી કરવામાં આવશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતમાં આયોગની સુચનાઓ/ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાં દશાડ વેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઈ
નીચે મુજબ અનુસરવામાં આવશે.
કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં
આવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

કુ લ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૪) જો ઉમેદવાર વવદે શની યુવનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં માન્યતા/સમકક્ષતા ગણવા
અંગે જરૂરી આધાર/પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે, તથા સમયમયાડ દામાં આ અંગેના આધાર પુરાવા રજૂ કરવાની જવાબદારી
સંબવં ધત ઉમેદવારની રે હશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહેતી નથી અને સમયમયાડ દા બાદ આ અંગેની
રજૂઆત પણ વવચારણામાં લેવામા આવશે નહી, જેની સંબવં ધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી.
(૫) અરજી ફી : બબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા
ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવવિસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહેશે. મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ફી
ભરવાની નથી. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ, માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. અન્ય રાજયના
અનામત વગડના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહેશે.

Sd/(પી. આર. જોર્ી)
સંયકુ ત સબચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-3 BRANCH

Advt. No. 23/2019-20 : Online applications are invited for the post of Law Officer, Industrial
Safety and Health, Class-2 under Labour and Employment department, during Date 15/09/2019,
13:00 p.m. to Date 01/10/2019, 13:00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the
Web site of Commission http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General
Instructions, and the method of online application.
 Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying
online. Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the
application form.
 Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online
application, or information filled in by the candidates shall not be accepted.
 In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed
application will be considered by the Commission. For candidates belonging to unreserved
category the last confirmed application with fees will be considered by the Commission.
 Candidates shall keep ready the certificate required in case of eligibility for interview (in the
order mentioned in the general instructions).
(1) Tentative Date for P.T :- 05/01/2020
Tentative month for P.T Result :- March – 2020
Tentative month for Interview :- June – 2020
Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview.

(2) Name of Post : Law Officer, Industrial Safety and Health, Class-2
Total No. of vacancy :- 02
No.
1
2

Category

Total vacancy

GENERAL
S.E.B.C.
Total

01
01
02

Note : (1) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those
candidates who have disability of OA (One Arm affected), OL (One Leg affected), OAL(One Arm
and One Leg), BL(Both Legs Affected but not Arms), BLOA, B, LV can apply. The candidates
possessing other than prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved
Category but the criteria for selection will be applicable as per Unreserved Category.
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(3) Educational Qualification & Experience :-

A Candidate shall
(a) not be more than 41 years of age.
(b) Possess;
(i) a special Degree in law obtained from any of the Universities or institutions established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institution
recognized as such or declared deemed to be as University under section 3 of University Grants
Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized by the Government for
this purpose;
(ii) the basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules 1967;
(c) have about three years experience to conduct the cases in criminal courts, after acquiring the
requisite educational qualification as prescribed in sub clause (i) of clause (b) of rule 3 of Law
Officer, Class II, in the Gujarat Industrial Safety and Health Recruitment Rules, 2011.
(d) possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi.
(4) PAY : - 9300-34800/- Grade Pay 5400/(5) AGE : - Not more than 41 years.
Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
Note : In following cases, upper age limit will be relaxed.
1
2

S.E.B.C. Candidates of origin of Gujarat

Women Candidates belonging to S.E.B.C.
Candidates of origin of Gujarat
3 Women Candidates belonging to Unreserved
(General) Category
4 Physically Disabled : In the case of Physically
Disabled candidates, who have disability of OA
(One Arm affected), OL (One Leg affected),
OAL(One Arm and One Leg) , BL(Both Legs
Affected), BLOA(Both Legs Affected One
Arm), B, LV having disability of 40% or above
and up to 100%).
A candidate who is already in Gujarat Govt.
service, either as a permanent or a Temporary
5 officiating continuously for six months and had
not crossed age limit prescribed for the
advertised post at the time of his first

05 Years (maximum up to 45 years)
10 Years (maximum up to 45 years,
Inclusive Five years relaxation for women)
05 Years (maximum up to 45 years)

10 Years (maximum up to 45 years)

(i) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper age limit shall not
apply.
(ii) If experience is not prescribed as one of
the qualifications and a Govt. Servant
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appointment.

appointed to a post requiring a Medical,
Engineering, Veterinary or Agriculture degree
or diploma and who applied for any such post,
the upper age limit shall not apply.
(iii) If experience is not prescribed as one of
the qualifications in the advertisement, Govt.
servants who are working on the post from
which an employee can be promoted to the
post so advertised, be entitled to relaxation of
5 years, or to the extent of equal number of
years for which service has been put in by
him, whichever is less.

(6) Note:
(1) For Syllabus of Preliminary Test please refer commission’s Website http://gpsc.gujarat.gov.in
(2) The marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be considered for short listing
the candidates to be called for interview and such marks shall be considered for final selection.
(3) 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

Candidates to be called for an interview

01

06

02

08

03

10

04 & more

03 times of the post

(4) Application fee : Candidates of General Category have to pay Rs.100/- + Post office Charges
through post office mode or Rs. 100/- + Service Charges through online mode as Application
fee. While candidates of Reserved Category of Gujarat State have not to pay application fee.
Candidates who is physically disabled, Ex-serviceman have not to pay application fee. While
candidates of Reserved Category of Other States have to pay application fee.
Sd/(P. R. Joshi)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧

નાગરરકત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) વતબેટનો વનવાડ વસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં
આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ ૂવડ પાહકસ્તાન
(બાંગ્લાદે શ), બમાડ (મ્યાનમાર), શ્રીલંકા, કે ન્યા, યુગાન્ર્ા જેવા પ ૂવડ આહિકાના દે શો, સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક
ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ
પરં ત ુ પેટાક્રમાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપેલ હોવુ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ ધવિારણામાાં
લેશે. અને જો ધનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામિલાઉ ધનમણકૂ આપશે.

૨

અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાં વધુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની
રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(૨) બબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑહફસમાં 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 શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ , અનુસ ૂબચત જાવત અને અનુસ ૂબચત જનજાવત)
તથા શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાંથી મુક્ક્ત આપવામા આવેલ છે . જેથી
તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત 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
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસંદગી માટે બબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પર્શે.
(૪) જાહેરાતમાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મહહલા ઉમેદવારો
અરજી

કરી શકે છે .

(૫) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે
મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત
છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે
છે , પુરુર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા
ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શકે છે .)
(૬) જાહેરાતમાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાં પુરુર્ ઉમેદવાર
અરજી કરી

શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુર્

ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ શકે છે . પરં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા
ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પુરેપરુ ા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ
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વવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય
તો તેટલા પ્રમાણમાં પુરુર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં

લેવામાં આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર

માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદવારો પસંદગી પામી શકે છે .)
(૭) પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ
જણાવે ત્યારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsciass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોર્ કરવાના રહેશે.

૩

જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મતારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ડ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ
માન્ય રાખે છે . પરં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાડ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ
અવધકારીએ આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાં
અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ં મ ૂળ
પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી
જન્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાડ વેલ જન્મતારીખ
કરતાં જુ દી છે તથા માનવાને પુરતુ ં કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અવધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની
વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણડય આયોગ દ્વારા લેવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાડ વેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.

૪

વયમયાક દા :(૧) ઉંમર જાહેરાતમાં દશાડ વેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) જાહેરાતમાં દશાડ વેલ ઉપલી વયમયાડ દામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
મુળ ગુજરાતના
૧

જનજાવત,

અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત

સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત

વગડના અને

આવથિક રીતે નબળા વગડના

પાંચ વર્ડ(વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં)

ઉમેદવારો
મુળ ગુજરાતના
૨

અનુસબુ ચત જાવત, અનુસબુ ચત

જનજાવત,

સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત

વગડ અને

આવથિક રીતે નબળા વગડના મહહલા

ઉમેદવારો
૩
૪
૫

બબન અનામત (સામાન્ય) મહહલા ઉમેદવારો
માજી

સૈવનકો,

ઇ.સી.ઓ.,

એસ.સી.ઓ

ઉમેદવારો
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

સહહત

દસ વર્ડ (આ છૂટછાટમાં મહહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે
પાંચ વર્ડની છે , તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે , વધુમાં વધુ
૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં છૂટછાટ મળશે.)
પાંચ વર્ડ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં)
સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વર્ડ
દસ વર્ડ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ડની મયાડ દામાં)
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૬

ગુજરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી

(૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માંગેલ હોય

સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)

તો ઉપલી વયમયાડ દા લાગુ પર્શે નહહ.

વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત

(૨) જાહેરાતમાં અનુભવને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન

સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી

હોય પરં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવર્યક, પશુ

ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય

બચહકત્સાની પદવી કે હર્પ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણ ૂક

અને

જાહેરાતમાંની

પામેલ કમડચારીને જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી

જગ્યામાં દશાડ વેલ વય મયાડ દાની અંદર થયેલ

જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી વયમયાડ દા લાગુ

હોય તેવા કમડચારીઓ

પર્શે નહીં.

તેઓની

પ્રથમ

વનમણ ૂક

(૩) જાહેરાતમાં દશાડ વેલ જગ્યા માટે અનુભવ એક
લાયકાત તરીકે માંગેલ ન

હોય ત્યારે જે સંવગડમાંથી

બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાં ફરજ બજાવતા કમડચારીને,
તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધુમાં વધુ
પાંચ વર્ડની છટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે.
૫

શૈક્ષગણક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાં દશાડ વેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યુવનવવસિટી/સંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુવનવવસિટી/સંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર) અને પદવી
પ્રમાણપત્રોની સ્વયં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય
ગણવામાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહી.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયમોમાં દશાડ વેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય 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

અનુભવ:(૧) માંગેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) (અ)જાહેરાતમાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સંદભડમાં અનુભવ ગણવામાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાં જે અનુભવ દશાડ વેલ હોય તેના સમથડનમાં અનુભવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વર્ડ),
મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની વવગતો સાથેન ુ ં
સ્વયંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહેશે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી
અને તારીખ સાથેન ુ ં રજુ કરવાનુ ં રહેશે. ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહહ.
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રોમાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનંતી માન્ય રાખવામાં
આવશે નહીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સંપ ૂણડ વવગતો સાથેના અનુભવનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં આવશે નહહ, તો
ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / વવગતોના આધારે આયોગ વનણડય કરશે. જે ઉમેદવારોને બંધનકતાડ રહેશે.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમંવત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ચાર્જ ( (મ ૂળ હોદા
વસવાયની વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ય અનુભવ તરીકે
ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં. ઉપરાંત અભ્યાસકાળ દરવમયાન મેળવેલ અનુભવ (ઉ.દા. Ph.D. દરવમયાન

Page 9 of 15

મેળવેલ સંશોધનનો અનુભવ, Ph.D. માટે ના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે
કરે લી કામગીરી) માન્ય રાખવામાં આવશે નહી.

૭

અનુસ ૂગિત જાધત, અનુસ ૂગિત જનજાધત, સામાજજક અને શૈક્ષગણક રીતે પછાત વગક અને આધથિક રીતે નબળા વગક :(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ અને
આવથિક રીતે નબળા વગડના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષબણક 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 દશાડ વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત
વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાં
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 શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત
વગડમાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ં
સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગનુ ં તારીખ ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગુજરાતી
નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-ક’ મુજબનુ ં અથવા નવા વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મુજબનુ ં પ્રમાણપત્ર
રજૂ કરવાનુ ં રહેશે.
(૬)(બ)

સામાજજક

ન્યાય

અને

અવધકારીતા

વવભાગના

તા.

૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠરાવ

ક્રમાંક

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ ‘ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ
અવવધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વર્ડ સહહત ત્રણ નાણાકીય વર્ડની રહેશે પરં ત ુ આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંબવં ધત
જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ. જો આ
પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય
રાખવામાં આવશે નહહ.
(૬)(ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભડમાં રજૂ કરવાનુ ં રહેશે.
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભડમાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ કરવામાં
આવશે.
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ નહહ 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 બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક
રીતે પછાત વગડના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય
રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદં ર્ો ધ્યાને લેવાય છે .
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વર્ડની 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 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને
કરવાની રહેશે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહેરાત નહહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ
કાયદે સરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત
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વગડમાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદં ર્માં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક

જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના
તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાવ ક્રમાંક : ઇ.ર્બલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના

(અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં પહરવશષ્ટ-ગ) માં મેળવેલ આવથિક રીતે નબળા વગો માટે ના
પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાડ વવાના રહેશે . આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
સંબવં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ. જો આ
પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય
રાખવામાં આવશે નહહ.
(૮) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વગડના ઉમેદવારોની સાથે
વનયત ધોરણો (અથાડ ત વયમયાડ દા, અનુભવની લાયકાત, બબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ
હોય તેના કરતાં વધુ વવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે
પસંદગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દશાડ વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનંતી માન્ય
રાખવામાં આવશે નહી.
જો કોઈ ઉમેદવારે ધનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ ધનયત નમ ૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો
તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ગબનઅનામત જગ્યા સામે પણ ધવિારણામાાં લેવામાાં
આવશે નરહ.
૮

માજી સૈધનક
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ ( બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે.
(૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨
જોગવાઇ મુજબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની હકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુક્ક્ત આપવામાં
આવેલ છે .

૯

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં સ્પષ્ટ વવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર
રહેશે. શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની
ખામી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાડ વવુ.ં
(ગ) જાહેરાતમાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાડ વેલ ન હોય, પરં ત ુ જગ્યાની
ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત
માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના
પહરપત્ર ક્રમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમ ૂનામાં સરકારી હોક્સ્પટલના સુવપ્રન્ટે ન્ર્ેન્ટ/
વસવવલ સર્જ (ન/મેહર્કલ 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
શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે નો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
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૧૦

મરહલા ઉમેદવાર
મહહલાઓની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના
(category) પુરુર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

૧૧

ધવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગુ પર્તુ ં નથી”
એમ દશાડ વવુ ં .
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવુ ં અન્યથા
“લાગુ પર્તુ ં નથી” એમ દશાડ વવુ ં .
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો
અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એહફર્ેવવટ રજુ કરવાની રહેશે.
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં
આવશે.
(૫) કોઇ મહહલા 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 પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “વવધવા”
બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી
પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મહહલા ઉમેદવાર”
તરીકે ના લાભ આપવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈધનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે ધવધવા પૈકીના ધવકલ્પો પૈકી એકથી વધુ
ધવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૨

ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત 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 હદન-૭ માં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાં અરજી કરવાની
પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં
આવશે.
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમે દવારે આ અરજી સાથે
વનમણકૂ અવધકારીનુ ં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાં રજુ
કરવાનુ ં રહેશે.

૧૩

ગેરલાયક ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધડ સરકારી/સરકાર હસ્તકની
સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.
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૧૪

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

૧૫

રજીસ્રે શન :તબીબી/દં ત વવજ્ઞાન/પશુ બચહકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટે ના હકસ્સામાં કે જેમાં રજીસ્રે શન જરૂરી હોય
ત્યાં ઉમેદવારે રજીસ્રે શન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે અને અરજી સમયે રજીસ્રે શન જે તે સંસ્થા ખાતે
ચાલુ છે તેવ ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રહેશે.

૧૬

અગત્યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જગ્યાની વનમણ ૂક માટે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરવામાં આવશે
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની
પ્રાથવમક કસોટીના ગુણ ક્રમાંનસ
પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ વનયત કરે તે મુજબ ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી રહેશે.
પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: ગાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત
રહેવાનુ ં રહેશે. પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણના આધારે આખરી પસંદગી કરવામાં
આવશે.
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાં આયોગે વનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના ગુણ મેળવવા ફરજજયાત છે . એટલે
કે જે કોઈ ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમાં આયોગે વનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના ગુણ મેળવી
શકશે

નહહ તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે

વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.

૧૭

રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે રૂબરૂ મુલાકાત
માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત થવાનુ ં રહેશે.
તેમજ જે ભરતી પ્રસંગો અન્વયે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી અને/અથવા શારીહરક માપદં ર્ ચકાસણીની જોગવાઇ
છે , તેવા તમામ તબક્કે ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહેવાનુ ં રહેશે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રહક્રયાના કોઈ
પણ તબક્કે ગેરહાજર રહેશે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકનુ સાધન નથી તેવા

ઉમેદવારો કે

જેઓના માતા-વપતાની વાવર્િક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ
મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ
ભાડુ ં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે વનયત ફોમડ ભરવાનુ રહેશે અને તેની સાથે
અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાં દશાડ વવામાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે.
તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયંપ્રમાબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્વાળા અરજીપત્રકની નકલ
પણ આયોગ ભવનમાં જમા કરાવવાની રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ
મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.
(૪) વગડ-૩ના હકસ્સામાં રૂબરૂ મુલાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગડ-૩ની ભરતી પ્રહક્રયામાં રૂબરૂ મુલાકાતની
જોગવાઈ લાગુ પર્શે નહીં.
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૧૮

નીિે દશાક વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણક નથી )
(૧) અરજીમાં દશાડ વેલ 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 શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા
અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હર્સ્ચાર્જ ( બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભડમાં માકડ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનુભવ દશાડ વેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરં ત ુ તેના
સમથડનમાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો,
મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર દશાડ વેલ ન હોય,અનુભવનુ ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્
ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી વવનાનુ ં હોય.
(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વવર્યક જ્ગગ્યાની જાહેરાતમાં મેળવેલ પદવી MCI/ DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH
માન્ય છે , તેવ ુ યુવનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.

૧૯

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

૨૦

ગે રવતકણક
ાં ૂ અંગે દોધર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો ધવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી
દશાડ વવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની
પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ાં કરવા નહીં અથવા
તેઓએ આવા ચેર્ાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાં
અથવા તેની પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસંગતતા જણાય તો તે વવસંગતતાઓ
બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇ પણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણડ કરાવ્યુ હોય ,
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(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાડ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ ચેર્ા
કરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા ખોટા વનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુબચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુબચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહીમાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંર્માં કોઇપણ રીતની ગેરવતડણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,
પુસ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે
કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરહરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી
આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની
શારીહરક ઇજા પહોચાર્વી 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 દશાડ વેલ 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 મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત 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 વવરૂદ્ધ સમુબચત વનયમો અનુસાર વશસ્તભંગના પગલાં
લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાં વનહદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને/કમડચારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેબખતમાં વશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાડ દામાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાની તક આપવામાં આવશે.

Sd/(પી. આર. જોર્ી)
સાંયક્ુ ત સગિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
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