ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ

આર ૫ શાખા

જાહે રાત ક્રમાાંક : ૧૫/૨૦૧૮-૧૯
જાહે રાત : ક્લિક્િકિ સાયકોિૉજીસ્ટ, સામાન્ય રાજ્ય સેવા,વગગ-૦૨િી કૂ િ ૨૦ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૮ ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .
(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

ઉમેદવારોએ જાહે રાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે
તમામ વવગતો અરજી-પત્રકમાાં ભયાા બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમા કરવાની રહે શે.
કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચૂક બાબતે સુધારો કરવાની રજૂ આત/વવનાંતી
ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહહ.
એક કરતાાં વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાાના હકસ્સામાાં છે લ્લે કન્ફમા થયેલ અરજી પત્રક જ માન્ય રાખવામાાં આવશે. વબન અનામત
વગાના ઉમેદવારો માટે છે લ્લે કન્ફમા થયેલ ફી સાથેનુાં અરજી પત્રક માન્ય રાખવામાાં આવશે.
ઓનલાઇન જાહે રાત માટે ના ભરે લા અરજીપત્રક (જે રોલનાંબર પર ઉમેદવાર ઉપવસ્થત રહ્યા હોયા તે જ અરજીપત્રક ) વબડાણ
સહહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પૂરતા મોકલવા નહી; પરાંતુ આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ મોકલી આપવા.

જગ્યાનુાં નામ : ક્લિક્િકિ સાયકોિૉજીસ્ટ, વગગ-૦૨, સામાન્ય રાજ્ય સેવા
કૂ લ જગ્યા
: ૨૦
આ જગ્યાઓની વવગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
કે ટેગરી
કૂ િ જગ્યા
તે પૈકી મહહિા ઉમેદવાર
૧
વબન અનામત (સામાન્ય) વગા
૧૧
૦૪
૨
સા.શૈ.પ.વગા
૦૫
૦૧
૩
અનુ. જાવત
૦૧
૦૦
૦૩
૦૧
૪
અનુ. જનજાવત
૨૦
૦૬
કૂ લ
પ્રાથક્મક કસોટીિી સુક્િત તારીખ : ૨૪-૦૬-૨૦૧૮
પ્રાથક્મક કસોટીિા પહરણામિો સંભવીત માસ : ઑગસ્ટ-૨૦૧૮
રૂબરૂ મુિાકાતિો સંભવીત માસ : ઑલટોબર-૨૦૧૮
રૂબરૂ મુિાકાતિા પહરણામિો સંભવીત માસ : રૂબરૂ મુિાકાત પૂણગ થયાિા અંદાજીત ૧૦ કામકાજિા હદવસો દરમ્યાિ પ્રક્સદ્ધ
કરવામાં આવશે.
(૧)

જો મહહલાઓ માટે ની અનામત બેઠક જેટલા મહહલા ઉમેદવાર જે તે કે ટેગરીમાાં ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેવી બેઠક પુરુષ ઉમેદવારોને
ફાળવી શકાશે.
(૨) OA, OL, OLA, BL, MW, BA, BLOA અને BLA ની મૉડે રેટની ૪૦% થી વધુ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જે
પોતાની રીતે હરીફરી શકે ને કામગીરી કરી શકે તેવા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.
જરૂરી િાયકાત અિે અિુભવ :
(1) A Degree of Master of Philosophy in Clinical Psychology subject obtained from any of the

Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or a State Act
in India; and recognized as such by the Rehabilitation Council of India.
NOTE:- The Candidate appoined by direct selection shall be required to get himself
registered under The Rehabilitation Council of India Act-1992 before joining duty if
he/she not so registered.

(2) Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in Gujarat Civil

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 as amended from time to
time.
(3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
પગાર : રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦( ગ્રેડ પે - ૪૬૦૦ )
ઉંમર
: ૩૪ વર્ગથી વધુ િહી. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખિા રોજ ગણવામાં આવશે.
ઉંમરમાાં છૂટછાટ અને અન્ય જોગવાઇઓ: ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મુજબ છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૧. મહહલા ઉમેદવાર
પાાંચ વષા
૨.
૩.

સા.શૈ.પ.વગા, અનુ. જાવત
ઉમેદવારો માટે
સા.શૈ.પ.વગા, અનુ. જાવત
મહહલા ઉમેદવારો માટે

અને અનુ. જનજાવતના પાાંચ વષા
અને અનુ. જનજાવતના દસ વષા (જેમાાં મહહલા ઉમેદવારોને મળતા ૫ વષાના લાભનો સમાવેશ થાય
છે .)

૪.

માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વષા વધુમાાં વધુ ૪૦ વષા સુધીની
(અનામત જગ્યા દશાાવેલ હોય તો)
છુટછાટ મળશે.

૫.

શારીહરક અશકત ઉમેદવારો

OA, OL, OLA, BL, MW, BA, BLOA અને BLAની
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ પોતાની રીતે હરીફરી શકે ને
કામગીરી કરી શકે તેઓને મેડીકલ બોડા ના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦
વષા સુધીની છુટછાટ મળવાપાત્ર છે . વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગ સુધીની છુટછાટ
મળશે આ વસવાયની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી
કરવાને પાત્ર નથી

(સવચન પટવધાન)
સાંયુક્ત સવચવ
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ

જાહે રાતિી સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧.

િાગહરકત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) વતબેટનો વનવાાવસત જે ભારતમાાં કાયમી
વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહે લાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા (િ) મૂળ ભારતીય વ્યવક્ત કે જે ભારતમાાં
કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પૂવા પાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમાા (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કે ન્યા, યુગાન્ડા, જેવા પૂવા
આહિકાના દેશો, સાંયુક્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા
જોઇએ.પરાંતુ પેટા ક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.
િોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં લેશે. અને જો વનમણૂક
માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણૂક
આપશે.

૨.

ભરે િાં અરજીપત્રક : (૧) જો એક કરતાાં વધુ જાહે રાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહે રાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહે શે અને પ્રત્યેક અરજી
સાથે ફી ભરવાની રહે શે.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહે શે નહી.
(૩) અરજી ફી વગરની અવગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી
કરી શકશે અને તેને વબનઅનામતનાધોરણો લાગુ પડશે.
(૫) જાહે રાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યા અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(૬) જાહે રાતમાાં જે તે કે ટેગરીમાાં કૂ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની
અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર
પુરુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત.
કૂ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંતુ બાકી રહે તી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી
પામી શકે છે .)
(૭) જાહે રાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કે મ કે
મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ શકે છે . પરાંતુ જે જગ્યાઓ
મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસાંદગી પામે / જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે
તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો
તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. (દા.ત. કૂ લ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮
મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે .)

૩.

જન્મ તારીખ :(૧) આયોગ જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . અન્ય
કોઇ પૂરાવા જેવા કે શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર કે જન્મનો દાખલો વગેરે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પરાંતુ આ પ્રમાણપત્રમાાં
દશાાવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાવણત નકલ
મોકલવાની રહે શે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીક્ષાનુાં મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ
............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવલ
ે જન્મતારીખ કરતાાં જુ દી છે તથા માનવાને પૂરતુાં
કારણ છે . ઉમેદવારે રજૂ કરે લ વય અને અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વસનીયતા (credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે
અસ્વીકારનો વનણાય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે.
ખાસ િોંધ :- અરજીપત્રક સાથે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર િ હોવાિા સંજોગોમાં અરજીપત્રક અમાન્ય ગણી રદ
કરવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ શકશે નહી.

૪.

શૈક્ષક્ણક િાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહે રાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષવણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇશે.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષવણક લાયકાત માન્ય યુવનવવસાટી/સાંસ્થામાાંથી મેળવેલ હોવી જોઇશે.

(૩)
(૪)
(૫)

ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુવનવવસાટી/સાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષો / સેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાવણત
નકલ રજૂ કરવાની રહે શે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી.
શૈક્ષવણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.
જાહે રાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા
પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો / અવધકૃ તતાની વવગતો આપવાની રહે શે.

૫.

અિુભવ :(૧) માાંગેલ અનુભવ,અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) (અ) જાહે રાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભામાાં અનુભવ ગણવામાાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દશાાવેલ હોય તેના સમથાનમાાં અનુભવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષા), મૂળ પગાર અને કૂ લ
પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની વવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહે શે. આવુાં પ્રમાણપત્ર
સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફે રફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.અરજી કયાાપછી
અનુભવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.
(૫) અાંશકાલીન, રોવજદાં ા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ્ વેતન, આમાંવત્રત ફૅ કલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ય
અનુભવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.

૬.

અિુસૂક્િત જાક્ત, અિુસૂક્િત જિજાક્ત,સામાક્જક અિે શૈક્ષક્ણક રીતે પછાત વગગ:(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત અને સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને જ આ જાહે રાત
અન્વયે અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા પૈકી ઉમેદવાર જે વગાના હોય તેની વવગતો
અરજીપત્રકમાાં અચૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરવશષ્ટની સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહીં હોય તો પાછળથી અનામત વગાના
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાાં આપવામાાં આવેલ જાવત
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક સામેલ કરવાની રહે શે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે
પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહીં થતો હોય તો જ
મળવાપાત્ર થશે.
(૬) (અ)
સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અાંગેનુાં સામાવજક ન્યાય અને
અવધકાહરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ‘પહરવશષ્ટ (ક)’ મુજબનુાં અથવા ઉક્ત વવભાગના તારીખ:
૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પહરવશષ્ટ –૪’ મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
તા.૦૧-૦૪-ર૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની મહત્તમ અવવધ
(બ)
ઇસ્યુ થયા-વષા સહહત ત્રણ નાણાકીય વષાની રહે શે પરાંતુ આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંવધત જાહે રાત માટે ઓનલાઇન અરજી
કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઇસ્યુ કરાયેલ હોવુાં જોઇએ.
નોંધ: ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ હોવા અાંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃ વત તથા સમયગાળા અને અવવધના અથાઘટન
બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોગવાઇઓ આખરી ગણાશે.
પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભામાાં રજૂ કરવાનુાં રહે શે, જો આવા
(ક)
ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે.
અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક) અથવા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલે ‘એનેક્ષર-A’ (અાંગ્રેજીમાાં) રજૂ કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ
કરવામાાં આવશે. કે મકે Annexure-A ભારત સરકાર હે ઠળની નોકરી માટે નુાં છે , નહહ કે ગુજરાત સરકાર હે ઠળની. જો કોઇ
ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોયા તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ગણવામાાં આવશે. અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહહ.
(ડ)
ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે “ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર” ની વવગતો જણાવેલ હોય
તેની નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહે શે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઇ ભૂલ હોવાને કારણે ઇમેદવાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીખ
બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઇમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઇન
અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે શે.

(ઇ)

(૭)

(૮)

ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ના થતો હોવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે
ત્રણ વષાની છે . પરાંતુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઇપણ માપદાંડમાાં આ અવવધ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્વૈવચ્છક જાહે રાત
સાંબાંવધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વાંય સાંબવાં ધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઇ ફે રફાર
કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગને કરવાની રહે શે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહે રાત નહહાં કરીને
કોઇપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર
થશે. ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહહ થવા અાંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના કોઇપણ માપદાંડમાાં ફે રફાર સ્વૈવચ્છક જાહે રાત
કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યવક્તગત રીતે અને સાંયુક્ત રીતે રહે શે.
સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો વબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાાત
વયમયાાદા, અનુભવની લાયકાત, વબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધુ વવસ્તૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર)માાં
છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે .
ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અાંગે જે વવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફે રફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી.

૭.

માજી સૈક્િક : (૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહે શે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાજા બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાનીરહે શ.ે

૮.

શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો :(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહે શે.
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહે શે. શારીહરક
અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે ...
(૧) અાંધત્વ અથવા ઓછી દ્રવષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક
અશક્તતા છે તે દશાાવવુાં.
(ગ) જાહે રાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાાવેલ ન હોય,પરાંતુ જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહે રાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ
મળશે.
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેનાસમથાનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમૂનામાાં સરકારી હોવસ્પટલના સુવપ્રટે ન્ડે ન્ટ/વસવવલ સજાન/મેડીકલ બોડા દ્વારા આપવામાાં આવેલ
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક મોકલવાની રહે શે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે નો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

૯.

મહહિા ઉમેદવારો
મહહલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પુરુષ
ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

૧૦

ક્વધવા ઉમેદવાર :(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં.
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચૂક લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ
દશાાવવુાં .
(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 એહફડે વવટ રજૂ કરવાની રહે શે.
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહે રાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરાંતુ અરજી કયાા બાદ અથવા જાહે રાત પ્રવસધ્ધ થયાની
છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “વવધવા” બને અને તે અાંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પૂરાવાઓ રજૂ
કરે તો તેની રજૂ આત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને
“વવધવા મહહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે.
િોંધ :- જો ઉમેદવારિો સમાવેશ માજી સૈક્િક, શારીહરક અશલતતા, મહહિા કે ક્વધવા પૈકીિા ક્વકલ્પો પૈકી એક થી વધુ
ક્વકલ્પોમાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાં તેિે િાગુ પડતા ક્વકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ િાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૧

િા-વાંધા પ્રમાણપત્ર :(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધા સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા અવધકારીઓ / કમાચારીઓ
આયોગની જાહે રાતના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની
તારીખથી હદન-૭ માાં અચૂક કરવાની રહે શે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં
અરજી
કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.
(૨)
કે ન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાની રહે શે
અથવા આ અરજી સાથે વનમણૂક અવધકારીનુાંના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજૂ કરવાનુાં રહે શે.

૧૨

ગેરિાયક ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધા સરકારી /સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહે શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે
તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.

૧૩

ફરક્જયાત ક્િવૃક્િ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પણ ફરવજયાત વનવૃવત્ત, રુખસદ કે બરતરફ
કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહે શે.

૧૪

અગત્યિી જોગવાઇઓ :(૧)
આ જગ્યાની વનમણૂક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પ્રહક્રયા અનુસરવાની થાય છે .આ ભરતીમાાં વખતોવખત સુધાયાા મુજબ The
Gujarat Public Service Commission Procedure Rules અનુસાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ
મુલાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગુણ ક્રમાાંનુસાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ
મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહે શે. પ્રાથવમક
કસોટી સામાન્યત: ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપવસ્થત રહે વાનુાં રહે શે. પ્રાથવમક
કસોટીનો અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર મૂકવામાાં આવશે.
(૨)
પ્રાથવમક કસોટીમા મેળવેલ ગુણ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થતાાં ઉમેદવારોમાાં, જો
કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથવમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસણીને
પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં
(૩)
પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબાંવધત વવષયના ૨૦૦ ગુણના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહે શ.ે
(૪)
ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગુણભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગુણમાથી મેળવેલ ગુણ અને ૫૦ ટકા ગુણભાર રૂબરૂ
મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણના આધારે કરવામાાં આવશે એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણને ૫૦
ટકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ૧૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર ગણી કૂ લ ૧૦૦ ગુણમાાંથી ગુણ આપવામા
આવશે.
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાાંથી ૧૫૦ ગુણ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ૧૦૦ ગુણમાાંથી ૬૦ ગુણ
મેળવશે તો લેવખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૨૫ ગુણ અને રૂબરૂ મુલાકાતના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૩૦ ગુણ
એમ કૂ લ ૫૫ ગુણ થશે .
(૫)
સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહે રાત માટે કુ લ જગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંધાયેલ કુ લ On Line
Applications (Duplicate Application બાદ કયાા પછીની Valid On Line Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતા વધુ
હોય, ત્યારે તે જાહે રાત અન્વયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી યોજવામાાં આવશે. અને પ્રાથવમક કસોટીના પરીણામના આધારે ઉમેદવારો
પાસેથી અરજી પત્રક અને જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવી આગળની કાયાવાહી કરવામાાં આવશે. પરાંતુ જો સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે
પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહે રાત અન્વયે, નોંધાયેલ કુ લ On Line Valid Applicationsની સાંખ્યા ૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો
આદેશ મેળવી નોંધાયેલ બધા જ ઉમેદવારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા જાહે રાતની જોગવાઇઓ મુજબ જરૂરી તમામ દસ્તાવેજ માંગાવી,
પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાા બાદ પ્રાથવમક કસોટી યોજવામાાં આવશે.
(૬)
પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વવકલ્પ આપવામાાં
આવશે, પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહે શે. જો ઉમેદવારે તમામ વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાા ન
હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબના વનવશ્રત ૦.૩ ટકા ગુણ Negative Marks મેળવેલ માકા સ માથી
કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો “શૂન્ય” ગુણ કાપવાના રહે શે. અથાાત

(૭)

(૮)

૧૫

૧૬

૧૭

માત્ર E ‘Not attended’ વવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગુણ કાપવામાાં આવશે નહીં.
આ રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સૂચનાઓ/ધોરણો મુજબ જાહે રાતમાાં દશાાવેલ કે ટેગરીવાર જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ, નીચે મુજબ
અનુસરવાનુાં રહે શે :કૂ લ જ્ગ્યાઓની સાંખ્યા
કૂ લ જ્ગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સાંખ્યા
૦૧
૦૬
૦૨
૦૮
૦૩
૧૦
૦૪ કે તેથી વધુ
કૂ લ જ્ગ્યાઓથી ૦૩ ગણા
જાહે રાતમાાં જો મહહલાઓ, માજી સૈવનકો અને શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ હોય અને મેળવેલ ગુણના
આધારે જો જાહે રાતમાાં દશાાવેલ અનામત જગ્યાની સાંખ્યા સામે પૂરતી સાંખ્યામાાં મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક રીતે અશક્ત
ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેશ ના થતો હોય તો સાંબાંધીત કે ટેગરીના કટ ઑફ માકા સના ૧૦% જેટલુાં ધોરણ હળવુાં કરીને કુ લ
અનામત જગ્યાઓ પૈકી બાકી રહે તી અનામત જગ્યાઓ સામે મહહલા/માજી સૈવનક/શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં
સમાવેશ કરવાનો રહે શે.

રૂબરૂ મુિાકાત :(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપવસ્થત થવાનુાં રહે શે.
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-વપતા ની વાવષાક આવક
આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહે ઠાણના સ્થળેથી 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 ફોમા ભરવાનુ
રહે શે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજૂ કરવાની રહે શે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહે શે. જો ઉમેદવાર અસલ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.
(૪) ઇન્ટરવ્યુ કમીટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને
ઇન્ટરવ્યુ કમીટી ઇન્ટરવ્યુ દરમ્યાન ઉમેદવાર ના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાા વવચારણા કયાા બાદ સવાાનુમતે
ગુણ આપશે.
િીિે દશાગવ્યા મુજબિી અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાંત સ્વરૂપે છે જે સંપણ
ૂ ગ િથી)
(૧)
આયોગના ઓન-લાઇન અને મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય.
(૨)
અરજીમાાં દશાાવેલ વવગતો અધૂરી કે અસાંગત હોય.
(૩)
અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૪)
અરજી ફે ક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૫)
અરજીમાાં પાસપોટા સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૬)
અરજી સાથે પૂરેપૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭)
અનામત વગાના ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ જાવત અાંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૮)
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ વવકલાાંગતાનુાં પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ
કરે લ ન હોય.
(૯)
માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાજા બુકની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય
(૧૦) ઉમેદવારે શૈક્ષવણક લાયકાતના સાંદભામાાં માકા શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૧૧) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હોય.
(૧૨) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંતુ તેના સમથાનમાાં પ્રમાણપત્ર
રજૂ કરે લ ન હોય અથવા તો રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કૂ લ પગાર અને અનુભવનો
પ્રકાર દશાાવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય.
ક્િમણૂક:(૧)

ઉપરની જાહે રાત સાંબાંધમાાં વનમણૂક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંબવાં ધત વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ
કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણૂકપત્ર મેળવતાાં પહે લાાં કોમ્્યુટર અાંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય
સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહે શે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણૂકને
પાત્ર બનશે નહીં.

(૨)
(૩)

૧૮

વનમણૂક અાંગેની સઘળી કાયાવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોઇ, આ અાંગન
ે ો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
ઉમેદવારે તેની શૈક્ષવણક લાયકાત / અનુભવ / ઉંમર વગેરેના સમથાનમાાં રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય માલુમ પડશે
તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહે શે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી
ધારા હે ઠળની કાયાવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે , તેમણે રજૂ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ
ચોકસાઈથી પુણા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજૂ કરવા.

ગેરવતગણૂંક અંગે દોક્ર્ત ઠરે િા ઉમેદવારો ક્વરૂધ્ધ પગિાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાાવવી નહી, તેમજ
આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજૂ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુધારો
અથવા ફે રફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા નહી, જો એકજ
બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાવણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસાંગતતા જણાય તો તે
વવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહે ર થયેલ હોય અથવા થાય તો,
(૧)
તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(૨)
નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩)
કોઇ અન્ય વ્યવક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ હોય,
(૪)
બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાા હોય,
(૫)
અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા વનવેદનો કરે લ હોય,
(૬)
તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુવચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭)
કસોટી સમયે કોઇ અનુવચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮)
ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજૂ કરે લ હોય,
(૯)
પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણૂક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પુસ્તક , ગાઇડ,
કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતવચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય
ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦)
આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અાંગે વનયુકત થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક
ઇજાપહોચાડવી, અથવા
(૧૧)
ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃ ત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર
દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાાવેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર બનશે.
(ક)
આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના 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 પસાંદગી માટે , અને
(૨)
રાજય સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ)
જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમુવચત વનયમો અનુસાર વશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે.
(૧૨)
ઉપરોકત વવગતોમાાં વનહદાષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહે લા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાચારીને
(૧)
આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(૨)
લેખીતમાાં વશક્ષા અાંગે બચાવનામુાં- હકીકત રજૂ કરવા અને
(૩)
વશક્ષા અાંગે વનયત સમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજૂ આત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

(સક્િિ પટવધગિ)
સાંયુક્ત સવચવ
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ

Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:આ જાહે રાતિા સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓિ િાઈિ જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦
કિાક થી તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે
અરજી કરવા માટે િીિે મુજબિા Steps (૧) થી (૧૬)અિુસરવાિા રહે શે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી
માન્ય ગણાશે.
(૧)
(૨)

(૩)
(૪)

(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)
(૧૦)

(૧૧)
(૧૨)

(૧૩)

(૧૪)

સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં.
Apply On line પર Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Detailsતથા (2) Apply Nowબટન દેખાશે.
સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહે રાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply
Now બટન વક્લક કરવુ.ાં
લેકચરર (વસલેક્શન સ્કે લ), ગુજરાત નવસિંગ સેવા, વગા-૧ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે
તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ
“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરવજયાત ભરવાની રહે શે.)
“Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ
ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે .
Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુાં અને પોતાની
શૈક્ષવણક વવગતો ભરવી.
Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.
Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા માગતા હોવ તો
Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.
Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનુભવ ojas module માાં સમાવવષ્ટ ન થતો
હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમાાં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનુભવની વવગત ઉમેરીનેમોકલવી.
તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / Noપર clickકરવુ.ાં
હવે save પર “click”કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate થશે. જે
ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહે શે અને હવે પછી આ જાહે રાતના સાંદભામાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે
દશાાવવાનો રહે શે.
જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે, આ સુવવધા અરજી
Confirm કરતાાં પહે લા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ આ સુક્વધા ઉપિબ્ધ રહે શે િહીં.
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photoપર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth
date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature uploadકરવાના છે . (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી.
ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અને
signature uploadકરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં (10 KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે
Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose Fileના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં jpg
Formatમાાં તમારો photo storeથયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને clickકરો. હવે
“Browse” Button ની બાજુ માાં “Upload “Button પર Click કરો હવે બાજુ માાં તમારો photoદેખાશે. હવે આજ રીતે
signature પણ uploadકરવાની રહે શે.
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date
Type કયાા બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે.
ઉમેદવારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit
Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાા પહે લા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં કરી
શકાશે. પરાંતુ. અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો
જ confirm application પર ક્લીક કરવુ.ાં Confirm application પર ક્લીક કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં
online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઈ,
ઉમેદવારે સાચવવાનો રહે શે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેિ
અરજીપત્રકિી ક્પ્રન્ટ અિૂક કાઢી રાખવી.
સામાન્ય કે ટેગરીિા ઉમેદવારે ભરવાિી થતી ફી િીિેિા બે ક્વકલ્પો પૈકી કોઈ ક્વકલ્પથી ભરી શલશે.
(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહે શે. આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની
નકલ લઇને નજીકની કોમ્્યુટરની સુવવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં જવાનુાં રહે શે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી +

પૉસ્ટલ સવવાસ ચાજા તારીખ ૦૨/૦૫/૨૦૧૮ સુધીમાાં ભરવાની રહે શે અને ફી ભયાા અાંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહે શે. આ ચલણ

તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક સ્વયાં પ્રમાવણત કરે લ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે
એસ.એસ.સી. ક્રેડીટ સટીફીકે ટની નકલ (૨) વનયત શૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ અને ડીગ્રીના અાંતીમ વષાની માક્સીટની
નકલ (૩) સબાંવધત કાઉવન્સલના રજીસ્ટરે શનની નકલ (૪) અનુભવના પ્રમાણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો
સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ટરે શનની નકલ (૬) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે
સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રથી વનયત થયેલ નમુના મુજબનુ પ્રમાણપત્ર (૭) અન્ય લાગુ પડ્તા હોય તેવા
આધાર/પુરાવા અચુક જોડીને આયોગ દ્વારા જ્યારે મંગાવવામાં આવે ત્યારે અરજીપત્રક ક્બડાણો સહહત તથા ફી ભરે િા
િિણિી િકિ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકિવાિા રહે શે અથવા આયોગિી કિેરીમાં રૂબરૂમાં આપી
જવાિા રહે શે. સમય અવક્ધ પૂણગ થયા બાદ મળેિા અરજીપત્રકો ક્વિારણામાં િેવામાં આવશે િહીં.
(૨) ઓિ િાઈિ ફી : જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online
Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુ.ાં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” અથવા “Other Payment
Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે
તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આવશે અને e-receipt મળશે. જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો Screen પર
આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે.
(૧૫) અનામત વગાના ઉમેદવારો (ફી માાંથી મુહકતઅપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirmથયેલઅરજીપત્રક તે સાથે જોડવાના આવશ્યક સ્વયાં
પ્રમાવણત કરે લ પ્રમાણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી. ક્રેડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ, (૨) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ,
(3) સા.અને શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે વનયત થયેલ સમય ગાળામાાં મેળવેલ વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક, (૪) વનયત શૈક્ષવણક
લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર અને ડીગ્રીના અાંતીમ વષાની માકા શીટની નકલ, (૫) સબાંવધત કાઉવન્સલના રજીસ્ટરે શનની નકલ, (૬)
અનુભવના પ્રમાણપત્ર નકલ, (૭) નામ / અટકમાાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝટે ની નકલ. પહરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ
રજીસ્ટરે શનની નકલ, (૮) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમુના
મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર, (૯) અન્ય લાગુ પડતા હોય તેવા આધાર/પુરાવા અચુક જોડીને આયોગ દ્વારા જ્યારે મંગાવવામાં આવે ત્યારે
અરજીપત્રક ક્બડાણો સહહત રૂબરૂ/આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકિવાિા રહે શે અથવા આયોગિી કિેરીમાં રૂબરૂમાં
આપી જવાિા રહે શે.
(૧૬) દરે ક જાહે રાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી કરે લ હશે, તો
છે લ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે.
અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સાથે
વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમા થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે
એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.
અરજી ફી :
(૧)
સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાાંરૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવાસ ચાજા ભરવાનો રહે શે. અને ફી ભયાા અાંગન
ે ુાં
ચલણ મેળવવાનુાં રહે શે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહે શે.
(૨)
મૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૩)
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહે શે નહીં. તે વસવાયના
ધોરણો વબન અનામત વગાના લાગુ પડશે.
(૪) ફી ભયાા વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે િ િહી હોય તેવા ઉમેદવારિે કોઇ પણ સાંજોગોમાાં પ્રાથક્મક કસોટી/રૂબરૂ
મુિાકાત પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે િહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓહફસ તથા Online Payment દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં
આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ઇવન્ડયન પોસ્ટલ ઓડા ર કે પે ઓડા રના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવશે િહી. જેિી
ઉમેદવારોએ ખાસ િોંધ િેવી.
ઉમેદવારોિે ખાસ જણાવવાિું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોિી િકાસણી દરમ્યાિ કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા િા ભરતી
ક્િયમો, તથા જાહે રાતિી જોગવાઇઓ મુજબ િાયકાત ધરાવતા િથી તેમ માિૂમ પડશે તો તેમિી ઉમેદવારી કોઇ પણ તબક્કે રદ
કરવામાં આવશે.
િોંધ : ક્લિક્િકિ સાયકોિૉજીસ્ટ,સામાન્ય રાજ્ય સેવા,વગગ-૦૨િી જગ્યાિા ભરતી ક્િયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાિા
આવશ્યક પ્રમાણપત્રોિી યાદી, વય મયાગદામાં છુટછાટ, અરજી કયા સંજોગોમાં રદ થવાિે પાત્ર છે તેિી ક્વગતો, પહરક્શષ્’ક’ િો
િમૂિો, સરકારી કમગિારીએ રજૂ કરવાિા િા-વાંધા પ્રમાણપત્રિો િમૂિો અિે જાહે રાતિી અન્ય વધુ ક્વગતો આયોગિી કિેરીિા
િોટીસ બોડગ અિે આયોગિી વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.

Gujarat Public Service Commission

R-5 Branch

Adv. No. : 15 / 2018-19
Online Applications are invited for the post of Clinical Psychologist Class-II, General State Service
between Date-16/04/2018 13.00 Hrs to Date-02/05/2018 13.00 Hrs.

1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before Applying
online.Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the
application form.
2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online
application, or information filled in by the candidate shall not be accepted.
3. 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.
4. Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview (in
the order mentioned in general instructions).
Name of Post
: Clinical Psychologist Class-II, General State Service
Total No. of Posts : 20
The Details are Given as Below:
Sr.
Category
Total Post
No.
1.
2.
3.
4.

General
S.E.B.C
S.C.
S.T.
Total

Out of total posts
Reserved for
Women Candidates

11
05
01
03

04
01
00
01

20

06

Tentative date of Primary Test: 24/06/2018
Tentative month of Primary Test Result: August, 2018
Tentative month of Interview: October, 2018
Tentative month of Interview Result: Result shall be published within 10 working days of Interview
Completion.
(1) In case of non-availibility of Women candidates in the respective of category, the post so reserved
will be allotted to male candidates of the same category.
(2) Selection to the post of unreserved category and posts reserved for Women candidates thereof as well
as selection to the post of reserved categories and posts reserved for Women candidates thereof shall
be made on the basis of marks obtained in the selection process by the candidate of the respective
categories and also women candidates of that category and on the basis of criteria prescribed by the
commission keeping in view to maintain efficiency of respective service.
(3) Disabled candidates having disability of OA, OL, OLA, BL, MW, BA, BLOA and BLA
moderate level ( 40 % and more) who can move independently and perform duties can apply for the
post. Candidates having disability other than prescribed above are not eligible for application.
Educational Qualification & Experience: (1) A Degree of Master of Philosophy in Clinical Psychology subject obtained from any of the

Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or a State Act
in India; and recognized as such by the Rehabilitation Council of India.

NOTE:- The Candidate appoined by direct selecation shall be required to get himself
registered under The Rehabilitation Council of India Act-1992 before joining duty if
he/she not so registered.
(2) Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in Gujarat Civil

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 as amended from time to
time.
(3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Pay: - Rs. 9300-34800 plus (Grade Pay 4600)
Age: - Not more than 34 years.
(Age will be calculated on the last date of receipt of application Upper Agelimit shall be relaxed as
under:
1. General Category Women Candidates
05 years
2. Candidates of S.E.B.C , S.C. & S.T. Category 05 years
3. Women Candidates of S.E.B.C , S.C. & S.T. 10 years (including 5 years relaxation of reservation for
Category
women candidates)
4. Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O.
Length of Military Service plus three years (Subject to
maximum 40 years)
5. Disabled Candidates
OA, OL, OLA, BL, MW, BA, BLOA and BLA
candidate Who can move independently and perform
duties may be allowed relaxation in age up to 10 years
Subject to maximum 45 years on the basis of Medical
certificate issued by the Medical Board. Candidates
having disability other than prescribed above are not
eligible for application.
 For detailed of Advertisement, candidates are advised to see the Gujarati version of this
Advertisement.
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