ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
આર-૫ શાખા
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ઉપર જોિા

વિનંતી છે .
જાિેરાતની સંપ ૂણગ વિગતો આયોગની િેબસાઇટ પર િંચાણે લઇને જ ઉમેદિારે Online અરજી
કરિાની રિેશ.ે

(1)

પ્રાથમમક કસોટીની સચુ િત તારીખ

: તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦

પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામનો સાંભમિત માસ : જુન-૨૦૨૦
ુ ાકાતનો સાંભમિત માસ
રૂબરૂ મલ

: ઓગસ્ટ -૨૦૨૦

ુ ાકાતના પરરણામનો સાંભમિત માસ : રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણગ થયાના અંદાજીત ૧૦
રૂબરૂ મલ
કામકાજના હદિસો દરમ્યાન પ્રવસદ્ધ કરિામાં આિશે.
ુ બ છે :
ભરિાની થતી કુ લ જગ્યાઓની િર્ગ પ્રમાણે મિર્ત નીિે મજ
જગ્યાનુાં નામ

કુ લ

કક્ષાિાર જગ્યાઓ

કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ માટે

જગ્યા

અનામત જગ્યાઓ

ઓ
૧

દિેજ

૨

૧૨

૩

૪

સામા

આમથિક

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

સામા

આમથિક

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

ન્ય

રીતે

પ. િર્ગ

જામત

જનજામત

ન્ય

રીતે

પ. િર્ગ

જામત

જનજામત

૦૦

૦૧

૦૦

૦૬

નબળા

નબળા

િર્ગ

િર્ગ

૦૪

૦૧

૦૧

૦૦

૦૩

૦૧

પ્રવતબંધક સિ
રક્ષણ
અવધકારી,
િગગ-૨
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નોંધ
(૧)

શારીહરક વિકલાંગતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા નથી. પરં ત ુ OL (one

leg) / OA

(One Arm) / LV (Low Vision) ૪૦% કે તેથી િધુ અને ૭૫% કે તેથી ઓછી અશક્તતા ધરાિતા
ઉમેદિારો અરજી કરી શકશે. આ વસિાય ની અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી.

(૨)

બબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા િગગ, સા.શૈ.પ.િગગ, અનુ.જાવત અને અનુ.જનજાવતના

ઉમેદિારો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સંજોગોમાં તેઓને બબન અનામત કક્ષાના
ધોરણો લાગું પર્શે.
(૩)

મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર મહિલા ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ નિીં થાય તો આ જગ્યાઓ

સંબવં ધત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદિારોને ફાળિિામાં આિશે.
(૪) ઉમેદિારોએ જાિેરાત ક્રમાંક અને જગ્યાનુ ં નામ સ્પષ્ટ રીતે િાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરિી. ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે તમામ વિગતો અરજી-પત્રકમાં ભયાગ બાદ, તે વિગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર
પછી જ અરજી કન્ફમગ કરિાની રિેશે.
(૫) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વિગતો કે તેમાં ઉમેદિારે આપેલ માહિતીમાં ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સુધારો
કરિાની રજૂઆત/વિનંતી ગ્રાહ્ય રાખિામાં આિશે નહિ.

(૬) એક કરતાં િધારે સંખ્યામાં અરજી કયાગના હકસ્સામાં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજી પત્રક જ માન્ય રાખિામાં
આિશે. બબન અનામત િગગના ઉમેદિારો માટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેન ુ ં અરજી પત્રક માન્ય રાખિામાં
આિશે.

(૭) ઓનલાઇન જાિેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રક (જે રોલ નંબર પર ઉમેદિાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા િોય તે જ
અરજીપત્રક ) બબર્ાણ સહિત આયોગની કચેરીમાં િાલ પ ૂરતા મોકલિા નિી; પરં ત ુ આયોગ દ્વારા મંગાિિામાં
આિે ત્યારે જ ઓનલાઇન અપલોર્ કરિાના રિેશે.

(૮) આવથિક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અવધકાહરતા
વિભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંક : એ.ર્બલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંક : ઇર્બલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગુ પર્તા ઠરાિથી વનયત થયેલ
નમ ૂના (અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાં પહરવશષ્ટ–ગ) માં મેળિેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (
અથાગત તેઓ EWS Category િેઠળ અનામતના લાભ માટેની પાત્રતા ધરાિે છે તે મતલબનુ ં પ્રમાણપત્ર )
ના નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે દશાગિિાના રિેશે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની
સમયની અિવધની માન્યતા આ ઠરાિોની જોગિાઇ મુજબની રિેશે.
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(2)

Educational Qualification and Experience :-

A

B

i

A Post Graduate Degree in Social Work or Sociology or Psychology
obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed University
under Section- 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
possess an equivalent qualification recognized by the Government;
and
At least three years’ experience of Social Work or Social Administration
in Government or Local Bodies or Government Undertaking Board or
Corporation on the post which can be considered equivalent to the post
not below the rank of a Senior Clerk, Class- III in the Subordinate
Service of the Directorate of Social Defence, or

ii At least three years’ experience of Social Work or Social Administration
or in the field related to Social Service of the Registered NonGovernment Organisation, or

iii At least three years’ experience on the post connected with Social
Services in the Private or Public Sector Organisation which can be
considered equivalent to the post not below the rank of Senior Clerk,
Class- III in the Subordinate Service of the Directorate of Social
Defence;
(૩) ગુજરાત મુલ્કી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની
કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િોિી જોઇએ.
(૪) ગુજરાતી અને/ અથિા હિન્દીનુ ં પુરતુ જ્ઞાન ધરાિતા િોિા જોઇએ.
(૫) પગાર:

રૂ. ૯,૩૦૦-૩૪૮૦૦/- + ગ્રેર્ પે રૂ. ૪૬૦૦/- (6th Pay)

(૬) ઉંમર:
૪૦.િષગથી િધુ નિીં. (૩૫ + સા.િ.વિભાગના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના જાિેરનામા
અન્િયે ઉપલી િયમયાગદામા પાંચ િષગની છુટછાટ સહિત) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી
તારીખના રોજ ગણિામાં આિશે. ઉપલી િય-મયાગદામાં નીચે મુજબ છૂટછાટ મળશે:
(૭) ઉંમરમાં છૂટછાટ અને અન્ય જોગિાઇઓ: ઉપલી િયમયાગદામાં નીચે મુજબ છૂટછાટ મળિાપાત્ર
છે .
ક્રમાાંક
૧

૨

મિર્ત

લાગ ૂ પડતી છૂટછાટ

ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગ ,
સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના અને
અનુ. જાવતના ઉમેદિાર

પાંચ િષગ,
આ રીતે છૂટછાટ આપતાં ઉપલી િયમયાગ દા
૪૫ િષગથી િધિી ન જોઈએ.

બબન અનામત તથા અનુસ ૂબચત જનજાવત મહિલા
ઉમેદિાર

પાંચ િષગ
આ રીતે છૂટછાટ આપતાં ઉપલી િયમયાગ દા
૪૫ િષગથી િધિી ન જોઈએ.
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૩

ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગગ ,
સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના અને
અનુ. જાવતના મહિલા ઉમેદિાર

૪

અશક્ત ઉમેદિાર:

૫

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ ગુજરાત મુલ્કી સેિા,

(૧) જાિેરાતમાં લાયકાત

િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ની

માંગેલ િોય તો ઉપલીિયમયાગ દા લાગુ પર્શે

જોગિાઇ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી

નહિ

ધોરણે અથિા િંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી

(૨) જાિેરાતમાં અનુભિને લાયકાત તરીકે

કામગીરી બજાિતા િોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ

માંગેલ ન િોય પરં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી , ખેતી

જાિેરાતમાંની જગ્યામાં દશાગ િેલ િય મયાગ દાની અંદર

વિષયક, પશુ બચહકત્સાની પદિી કે હર્્લોમા

થયેલ િોય તેિા કમગચારીઓ

ની જગ્યા પર વનમણ ૂક પામેલ કમગચારીને

દશ િષગ,
(આ છુટછાટમાં મહિલાઓ માટે ની છુટછાટ કે
જે પાંચ િષગની છે તેનો સમાિેશ થાય છે )
િધુમાં િધુ ૪૫ િષગ સુધીની છુટછાટ મળશે.

OL(one
leg)/OA(One
Arm)/LV(Low
Vision) ૪૦% કે તેથી િધુ અને ૭૫% કે તેથી
ઓછી અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને
મેહર્કલ બોર્ગ ના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન
૧૦ િષગ સુધીની છૂટછાટ િધુમાાં િધુ ૪૫
િર્ગની િય મયાગ દાને આધીન મળિાપાત્ર છે .
આ મસિાયની અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો
અરજી કરિાને પાત્ર નથી
તરીકે

અનુભિ

જાિેરાતમાંની આિી લાયકાત િાળી જગ્યા
(Any Such Post) માટે ઉપલી િય મયાગ દા
લાગુ પર્શે નિીં.

(૩) જાિેરાતમાં દશાગ િેલ જગ્યા માટે અનુભિ
એક લાયકાત તરીકે માંગેલ ન િોય ત્યારે જે
સંિગગમાંથી બઢતી મળિાપાત્ર િોય તેમાં ફરજ
બજાિતા કમગચારીને,
તેઓએ બજાિેલ
સેિાના સમય અથિા તો િધુમાં િધુ પાંચ
િષગની છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછું િોય તે
મળશે.

નોંધ :
(૧) રૂબરૂ મુલાકાતમાં આયોગની સુચનાઓ /ધોરણો મુજબ જાિેરાતમાં દશાગિેલ કેટેગરી િાઈઝ જગ્યાની
સંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મુજબ અનુસરિાનુ ં રિેશે.
કુલ જગ્યાઓ

કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિામાં
આિનાર ઉમેદિારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૨) જો ઉમેદિાર વિદે શની યુવનિસીટીની પદિી/અનુભિ મેળિેલ િશે તો તેની ભારતમાં
માન્યતા/સમકક્ષતા ગણિા અંગે જરૂરી આધાર/પ ૂરાિા રજૂ કરિાના રિેશે.
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(૩) જો યુવનિસીટીએ માકગ શીટમાં ટકાિારી દશાગિેલ ન િોય તો ઉમેદિારે ટકાિારી ગણિા માટેની
ફોમ્યુલ
ગ ા/ આધાર અરજી સાથે રજૂ કરિાના રિેશે.
(૪) આ જાિેરાત અન્િયે ઉમેદિારે ભરતી પ્રહક્રયાના દરે ક તબ્ે ઉમેદિારે િાજર રિેું  ુ ં પર્શે,
અન્યથા તેઓની ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિશે.
(૫) For carrying out the purposes of the Protection of Women from Domestic Violence

Act, 2005, the State Government may, as far as possible, appoint women candidates by
giving 10 percent additional marks at each stage of selection process.”
(૬)

અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ. મ ૂળ

ગુજરાતના અનામત કક્ષાના,EWS કેટેગરીના, માજી સૈવનક તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા
ઉમેદિારોએ ફી ભરિાની નથી. ગુજરાત રાજય વસિાયના અનામત િગગના ઉમેદિારોએ વનયત ફી
ભરિાની રિેશ.ે

(સચિન પટિધગન)
સાંયક્ુ ત સચિિ,
ુ રાત જાહેર સેિા આયોર્
ગજ

નોંધ : ઓનલાઇન અરજી કરિાની રીત

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay

પર

જોઇ શકાશે.
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
GANDHINAGAR
R-5 Branch

Online applications are invited for the post of Dowry Prohibition Officer cum
Protection Officer, General State Service, Class-II (Advt. No. 83/2019-20)
under the Women and Child Development Department, Gujarat State, during
Date: 15/11/2019, 13:00 p.m. to Date: 30/11/2019, 13:00 p.m.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission
https://gpsc.gujarat.gov.in or https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions
of advertisement, General Instructions, application form and age relaxation.

(1)

Tentative date of Preliminary Test
:
Tentative date of Primary Test Result :
Tentative month of Interview
:
Tentative month of Interview Result

Name of post

Total

Date: 01/03/2020
June-2020
August -2020
: Result will be published within
10 working days’ after Completion
of Interviews

Category Vise Vacancies

Out of Total Posts reserved for

Vaca

Women

ncies
1

2

3
Gene

EWS

ral

Dowry
Prohibition
Officer cum
Protection Officer
Class-2

12

06

S.E.

4
S.C

S.T

B.C
04

01

Gene

EWS

ral
01

00

03

S.E.

S.C

S.T

01

00

B.C
01

00

Note:
(1) There is no reserved post for Disable Candidates. But having disability of OL
(one leg) / OA (One Arm)/ LV (Low Vision) in the range of 40% to 75% other than
prescribed above are not eligible for application.
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(2) Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T can apply against General Category
and criteria of General Category shall apply in that case.
(3) In Case of Non-availability of Women Candidates in the Respective Category,
the reserved post will be allotted to Male Candidates belonging to same category.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for
interview (in the order mentioned in general instructions). And upload online when
asked by Commission.
(8) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS candidates shall be in
the format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Govt.of
Gujarat’s Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. G.R.No:
EWS/122019/45903/A, Date: 13/9/2019, Whichever may be concerned (Annexurekh in English and Annexure- g (ગ) in Gujarati). The candidates shall mention the
number and date of EWS eligibility certificate while applying online. The validity of
the time period of the EWS Eligibility Certificate will be in accordance with the
provisions of these resolutions.
(A)

Educational Qualification and Experience:-

A

B

i

A Post Graduate Degree in Social Work or Sociology or Psychology
obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or State Act in India or any other educational
institution recognized as such or declared to be a deemed University
under Section- 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
possess an equivalent qualification recognized by the Government;
and
At least three years’ experience of Social Work or Social Administration
in Government or Local Bodies or Government Undertaking Board or
Corporation on the post which can be considered equivalent to the post
not below the rank of a Senior Clerk, Class- III in the Subordinate
Service of the Directorate of Social Defence, or

ii At least three years’ experience of Social Work or Social Administration
or in the field related to Social Service of the Registered NonGovernment Organisation, or
7

iii At least three years’ experience on the post connected with Social
Services in the Private or Public Sector Organisation which can be
considered equivalent to the post not below the rank of Senior Clerk,
Class- III in the Subordinate Service of the Directorate of Social
Defence;

(3) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the
Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,1967;
(4) Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(5) Pay:

Rs. 9300-34800/- Plus Grade pay Rs.4600/- 6th Pay Band

(6) Age: Not more than 40 years. (35+Including the Age Relaxation of five
years As par General Administration Department NOTIFICATION
Dated the 23th October, 2015). Age will be calculated on the last
date of receipt of application.
(7) Upper Age Limit shall be relaxed as under:
Sr.
Particulars
No.
1 E.W.S. S.E.B.C., S. C.
Candidates of Gujarat Origin only
2 Women Candidates belonging to
Unreserved and ST Category
3 Women Candidates belonging to
E.W.S. , S.E. B. C. & S.C.
category of Gujarat Origin only
4. Disabled Candidates

Relaxation
05 Years
Subject to maximum 45 years
05 Years
Subject to maximum 45 years
10 Years
(including relaxation of 05 years as
woman Candidate) Subject to
maximum 45 years.
having disability of OL (one leg) / OA
(One Arm)/ LV (Low Vision) in the
range of 40% to 75% 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.

5 As per Gujarat civil Services (i) If experience is prescribed as one of
Classification and recruitment the qualifications, the upper age limit
(General)
Rules
1967,
A shall not apply.
candidate who of Gujarat Govt.
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Employee is already in Gujarat
Govt. service, either as a
permanent or a temporary
officiating continuously for six
months and had not crossed age
limit prescribed for the advertised
post at the time of his first
appointment.

(ii) If experience is not prescribed as
one of the qualifications and a Govt.
servant 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.

Note:
(1) As per the Instruction/Provisions of the commission, the candidates of each
category are being called for interview as per following norms:
No. of Posts

No.of Candidates to be called for an interview

01

06

02

08

03

10

04 & more

03 times of No. of posts

(2) The Candidates has to produce necessary documents, in support of Indian
Legality / Equivalence if he possesses foreign university degree/experience.
(3) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage
where percentage of marks is not given by the University.
(4) Candidate shall remain present at every stage of this recruitment Process,
otherwise his/ her Candidature shall be rejected by the commission.
(5) For carrying out the purposes of the Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005, the State Government may, as far as possible, appoint
women candidates by giving 10 percent additional marks at each stage of
selection process.”
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(6) Application Fees: - Candidates of General category have to pay Rs. 100/- +
applicable postal charges, while Candidates belonging to reserved categories
and Economically Weaker Section of Unreserved category of Gujarat state and
Ex. Serviceman and P.H. Candidates do not need to fees. While candidates of
reserved category of other states have to pay prescribed application fee.

(Sachin Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission.

Note : Candidate can see the procedure of online apply https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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જાહેરાતની સામાન્ય જોર્િાઈઓ
૧

નાર્રરકત્િ:ઉમેદિાર,
(ક) ભારતનો નાર્રરક અથિા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા
(ર્) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા
(ઘ) મતબેટનો મનિાગ મસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં
ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઇએ, અથિા
(િ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂિગ પારકસ્તાન
(બાાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુર્ાન્ડા જેિા પ ૂિગ આરિકાના દે શો, સાંયક્ુ ત
પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા મિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને
આિેલ હોિા જોઇએ પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ),(ર્), (ઘ), અને (િ) માાં આિતા ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદિારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક આયોર્
મિિારણામાાં લેશે. અને જો મનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય
સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામિલાઉ મનમણકૂ આપશે.

૨

અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાાં િધુ જાહેરાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલર્ અલર્ અરજી
કરિાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે.
(૨) ચબન અનામત િર્ગ ના ઉમેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ
િાજીસ તથા

ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સમિિસ િાજીસ ફી ભરિાની રહેશે. અનામત

િર્ગ ના ઉમેદિારો ( આમથિક રીતે નબળા િર્ો, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગ , અનુસ ૂચિત
જામત અને અનુસ ૂચિત જનજામત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો અને માજી સૈમનકોને ફી
ભરિામાાંથી મુક્ક્ત આપિામા આિેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(3) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે
નહીં.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ િેલ ન હોય ત્યાાં આિા
ઉમેદિારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસાંદર્ી માટે ચબનઅનામતના
ધોરણો લાગુ પડશે.
(૫) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મરહલા
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .
(૬) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ મસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્
ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોની
પસાંદર્ી માટે મિિારણા થઇ શકે છે , પુરુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ
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૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે
મરહલા ઉમેદિાર પણ પસાંદર્ી પામી શકે છે .)
(૭) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પુરુર્
ઉમેદિાર અરજી કરી

શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર

પસાંદર્ી માટે પુરુર્ ઉમેદિારોની મિિારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે જ
ુ ા પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં
અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પુરેપર
પસાંદર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ મિિારણામાાં લેિાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન
થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં
લેિામાાં આિશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદિાર
પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદિારો પસાંદર્ી પામી શકે છે .)
(૮) પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદિારો અરજી િકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે
આયોર્ જણાિે ત્યારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાિેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોર્ની િેબસાઇટ
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ કરિાના રહેશે.

૩

જન્મ તારીખ:(૧)

આયોર્ જન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ.
પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ િેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉમેદિાર
માને તો સક્ષમ અમધકારીએ આપેલ િય અને અમધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલિાની
રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અમધકૃત અમધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ.
સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ
પુરાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાિી જન્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ
પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ િેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પુરતુાં કારણ છે .
ઉમેદિારે રજુ કરે લ િય અને અમધિાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની મિશ્વાસમનયતા (credibility) ના આધારે
સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો મનણગય આયોર્ દ્વારા લેિામાાં આિશે.

(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ િેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે
નહીં.

૪

િય મયાગદા :જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મુજબ

૫

શૈક્ષચણક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા
હોિા જોઇએ.
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યુમનિમસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ.
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યુમનિમસિટી/સાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ િર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદિી
પ્રમાણપત્રોની સ્િયાં પ્રમાચણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. માત્ર કોલેજના આિાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર
માન્ય ર્ણિામાાં આિશે નહી.
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(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામિલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી મનયમોમાાં દશાગ િેલ શૈક્ષચણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ર્ણાશે તેિી જોર્િાઇ
હોય તો, જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય
તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થામપત કરતા આદે શો/અમધકૃતતાની મિર્તો આપિાની રહેશે.

ુ િ:૬ અનભ

(૧) માાંર્ેલ અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.
(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે
તારીખથી,
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનુભિ ર્ણિામાાં આિશે

(૩)

ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનુભિ દશાગ િેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનુભિનો સમયર્ાળો (રદિસ, માસ,
િર્ગ), મ ૂળ પર્ાર અને કુ લ પર્ારની મિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનુભિની મિર્તો
સાથેન ુ સ્િયાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહેશે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ
સત્તામધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ાંુ રજુ કરિાનુાં રહેશે. ઉમેદિારે આપેલ self-Declaration અને
affidavit પર રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામાાં આિશે નરહ.

(૪)

ઉમેદિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની મિનાંતી માન્ય રાખિામાાં
આિશે નહીં.જો ઉમેદિારો દ્રારા સાંપ ૂણગ મિર્તો સાથેના અનુભિનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિામાાં આિશે નરહ,
તો ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / મિર્તોના આધારે આયોર્ મનણગય કરશે. જે ઉમેદિારોને બાંધનકતાગ રહેશે.

(૫)

અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંમત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્િાર્જ (મ ૂળ
હોદ્દા મસિાયની િધારાની કામર્ીરી), Against post તરીકે ઉમેદિારે મેળિેલ અનુભિ, માન્ય અનુભિ
તરીકે ર્ણતરીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાસકાળ દરમમયાન મેળિેલ અનુભિ (ઉ.દા.
Ph.D. દરમમયાન મેળિેલ સાંશોધનનો અનુભિ, Ph.D. માટે ના Senior Research fellow તથા Junior
Research fellow તરીકે કરે લી કામર્ીરી) માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી.

૭

ુ ૂચિત જામત, અનસ
ુ ૂચિત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગ અને
અનસ
આમથિક રીતે નબળા િર્ગ :(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂચિત જામત, અનુસ ૂચિત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગ
અને આમથિક રીતે નબળા િર્ગ ના ઉમેદિારોને જ અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂચિત જામત, અનુસ ૂચિત જનજામત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગ અને આમથિક રીતે
નબળા િર્ગ પૈકી ઉમેદિાર જે િર્ગના હોય તેની મિર્તો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપિી.
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકના સાંબમાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ િેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.
(૪) અનામત િર્ગ નો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અમધકારી દ્વારા મનયત
નમુનામાાં આપિામાાં આિેલ જામત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરિાની રહેશે.
અરજીપત્રક સાથે જામત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે
નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ
“ઉન્નત િર્ગ માાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે.

13

(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા
અંર્ે ન ાંુ સામાજજક ન્યાય અને અમધકારરતા મિભાર્નુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી મનયત થયેલ
ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરમશષ્ટ-ક’ મુજબનુાં અથિા નિા મનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરમશષ્ટ-૪’
મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુાં રહેશે.
(૬)(બ) સામાજજક

ન્યાય

અને

અમધકારીતા

મિભાર્ના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠરાિ

ક્રમાાંક

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ ‘ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નરહ થિા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર’ની
મહત્તમ અિમધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-િર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે પરાં ત ુ આવુાં પ્રમાણપત્ર
સાંબમાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુાં
જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરમમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ માન્ય રાખિામાાં
આિશે અન્યથા તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નરહ.
(૬)(ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-મપતાની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ
કરિાનુાં રહેશે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પમતની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની
અરજી રદ્દ કરિામાાં આિશે.
(૬)(ડ) ઉમેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નરહ થિા અંર્ે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર’
ની મિર્તો જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહેશે. જો આિા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ
ભ ૂલ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ
સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િર્ગ ના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં
જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત િર્ગ માાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંર્ે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાં ડો ધ્યાને લેિાય છે .
પ્રમાણપત્રની અિમધ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈકી કોઈપણ માપદાં ડમાાં આ અિમધ
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત સાંબમાં ધત ઉમેદિારે તથા તેના માતા-મપતા/િાલીએ
સ્િયાં સાંબમાં ધત સત્તામધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આિે તો ગુજરાત
જાહેર સેિા આયોર્ને કરિાની રહેશે. ઉમેદિાર/માતા-મપતા/િાલી આિી જાહેરાત નરહિં કરીને
કોઈપણ મિર્તો છૂપાિશે તો તેઓ કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ
અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ નરહ થિા અંર્ે ના પ્રમાણપત્ર
મેળિિા

માટે ના

કોઈપણ

માપદાં ડમાાં

ફેરફારની

સ્િૈચ્ચ્છક

જાહેરાત

કરિાની

જિાબદારી

ઉમેદિાર/માતા-મપતા/િાલીની વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) આમથિક રીતે નબળા િર્ોના ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અમધકારીતા
મિભાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાિ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી મનયત

થયેલ નમ ૂના ( અંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાાં પરરમશષ્ટ-ર્) માાં મેળિેલ આમથિક રીતે
નબળા િર્ો માટે ના પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી િખતે દશાગ િિાના
રહેશે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સાંબમાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ
સુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયર્ાળા દરમમયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે,
તો જ માન્ય રાખિામાાં આિશે અન્યથા તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નરહ.
(૮) સરકારની

પ્રિતગમાન

જોર્િાઈ

મુજબ

અનામત

કક્ષાના

ઉમેદિારો

ચબનઅનામત

િર્ગના

ઉમેદિારોની સાથે મનયત ધોરણો (અથાગ ત િયમયાગ દા ,અનુભિની લાયકાત, ચબનઅનામત િર્ગના
ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધુ મિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા
મસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આધારે પસાંદર્ી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમાાં
લેિાના થાય છે .
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(૯)

ઉમેદિારે અરજીમાાં જામત અંર્ે જે મિર્ત દશાગ િેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની મિનાંતી
માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી. જો કોઈ ઉમેદિારે મનયત સમયર્ાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ મનયત
નમ ૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ

હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણિામાાં આિશે અને

તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ મિિારણામાાં લેિામાાં આિશે નરહ.

૮

માજી સૈમનક :
(૧) માજી સૈમનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં મિર્તો આપિાની રહેશે.
(૨) માજી સૈમનક ઉમેદિારે રડસ્િાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.
(૩) સામાન્ય િહીિટ મિભાર્ના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨
જોર્િાઇ મુજબ માજી સૈમનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરિામાાંથી મુક્ક્ત
આપિામાાં આિેલ છે .

૯

શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ મિર્તો આપિાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ હોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ
મળિાપાત્ર રહેશે.શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે હલનિલન અશક્તતા
અથિા મર્જનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગ િવુ.ાં
(ર્) જાહેરાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ િેલ ન હોય,પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય
તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના

સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ મિભાર્ના તા.૦૧-૧૨-

૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી મનયત થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના
સુમપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/મસમિલ સર્જન/મેરડકલ બોડગ

દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે

અચ ૂક મોકલિાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદિાર તરીકે નો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં.

૧૦ મરહલા ઉમેદિાર :
મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે
કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.

૧૧

મિધિા ઉમેદિાર :
(૧) ઉમેદિાર મિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં
નથી” એમ દશાગ િવુાં .
(૨) મિધિા ઉમેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવુાં
અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ દશાગ િવુાં .
(૩) મિધિા ઉમેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને મિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય
તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફડેમિટ રજુ કરિાની રહેશે.
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(૪) મિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મુજબ તેઓએ મેળિેલ ગુણમાાં પાાંિ ટકા ગુણ
ઉમેરિામાાં આિશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “મિધિા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ
અથિા જાહેરાત પ્રમસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ
તબક્કે “મિધિા” બને

અને તે અંર્ે જરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા

તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મરહલા
ઉમેદિારોને “મિધિા મરહલા ઉમેદિાર” તરીકે ના લાભ આપિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારનો સમાિેશ
માજી સૈમનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે મિધિા પૈકીના મિકલ્પો પૈકી એક થી િધુ મિકલ્પોમાાં
થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા મિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધુ લાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.

૧૨

ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાં પનીઓમાાં સેિા બજાિતા
અમધકારીઓ / કમગિારીઓ આયોર્ની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની
જાણ ઉમેદિારે પોતાના મિભાર્/ખાતા/કિેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂક કરિાની
રહેશે. જો ઉમેદિારના મનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાાં અરજી
કરિાની પરિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી
ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે.
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે આ અરજી
સાથે મનમણ ૂક અમધકારીનુાં ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અમધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર
અસલમાાં રજુ કરિાનુાં રહેશે.

૧૩ ર્ે રલાયક ઉમેદિાર :ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ર્ેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની મિર્ત અરજીપત્રકમાાં
આપિાની રહેશે. જો ઉમેદિારનો ર્ેરલાયકનો સમય િાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને
પાત્ર બનશે.

૧૪

ફરજજયાત મનવ ૃમત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અર્ાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પણ
ફરજજયાત મનવ ૃમત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની મિર્ત
આપિાની રહેશે.

૧૫ રજીસ્રે શન :તબીબી/દાં ત મિજ્ઞાન/પશુ ચિરકત્સા/કાયદાની અથિા અન્ય જ્ગગ્યા માટે ના રકસ્સામાાં કે જેમાાં રજીસ્રે શન
જરૂરી હોય ત્યાાં ઉમેદિારે રજીસ્રે શન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરિાની રહેશે અને અરજી સમયે
રજીસ્રીશન જે તે સાંસ્થા ખાતે િાલુ છે તેવ ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુાં રહેશે.
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૧૬

અર્ત્યની જોર્િાઇઓ :(૧) આ જગ્યાની મનમણ ૂક માટે પ્રથમ લેખીત કસોટી(Written Examination) અને ત્યારબાદ રૂબરૂ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની િકાસણી કરી
મુલાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે લેખીત કસોટીના ગુણ ક્રમાાંનસ
ઉમેદિારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ લેખીત કસોટીનુાં માધ્યમ અંગ્રેજી રહેશે.
લેખીત કસોટી સામાન્યત: ર્ાાંધીનર્ર/અમદાિાદ ખાતે લેિામાાં આિશે અને ઉમેદિારોએ સ્િખિે
ઉપક્સ્થત રહેિાનુાં રહેશે. લેખીત કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં મેળિેલ ગુણના આધારે આખરી
પસાંદર્ી કરિામાાં આિશે.
(૨) લેખીત કસોટીમાાં આયોર્ે મનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના ગુણ મેળિિા ફરજજયાત છે .
એટલે કે જે કોઈ ઉમેદિાર લેખીત કસોટીમાાં આયોર્ે મનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના
ગુણ મેળિી શકશે નરહ તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા, અરજી િકાસણીને પાત્ર
ઉમેદિારોને યાદી માટે મિિારણામાાં લેિામાાં આિશે નહીં.

ુ ાકાત:-( Personality Test)
રૂબરૂ મલ

૧૭
1.

રૂબરૂ મુલાકાત આયોર્ ભિન ખાતે જ લેિામાાં આિશે. પ્રાથમમક કસોટીના પરરણામના આધારે
રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર થતા

ઉમેદિારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પોતાના ખિે અને ફરજીયાત

પણે ઉપક્સ્થત થિાનુાં રહેશે. તેમજ જે ભરતી પ્રસાંર્ો અન્િયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને /
અથિા શારીરરક માપદાં ડ િકાસણીની જોર્િાઇ છે , તેિા તમામ તબક્કે ઉમેદિારે ફરજીયાત
પણે ઉપક્સ્થત રહેિાનુાં રહેશે. જો ઉમેદિાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબક્કે ર્ે રહાજર રહેશે
તો તેમની ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે.
2.

અનુસ ૂચિત જામત, અનુસ ૂચિત જન જામતના ઉમેદિારો તથા કોઇ આિકનુ સાધન નથી તેિા
ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-મપતા ની િામર્િક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના
રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગુજરાત એસ.ટી. મનર્મ દ્વારા
મનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ
મુલાકાતના રદિસે મનયત ફોમગ ભરિાનુ રહેશે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહેશે.

3.

રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગ િિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ
કરિાના રહેશે.તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્િયાંપ્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને
બારકોડ િાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોર્ ભિનમાાં જમા કરાિિાની રહેશે. જો ઉમેદિાર
અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ
નોંધ લેિી.

4.

િર્ગ -૩ના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મુલાકાત યોજિાની થતી ન હોઈ, િર્ગ -૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ
મુલાકાતની જોર્િાઈ લાગુ પડશે નહીં.

૧૮

ુ બની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે
નીિે દશાગવ્યા મજ
છે જે સાંપ ૂણગ નથી

)

(૧) અરજીમાાં દશાગ િેલ મિર્તો અધ ૂરી કે અસાંર્ત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અમધકારી
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દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈમનક ઉમેદિારે રડસ્િાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનુભિ દશાગ િેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય)
પરાં ત ુ તેના સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો
અનુભિનો સમયર્ાળો, મુળ પર્ાર, કુ લ પર્ાર અને અનુભિનો પ્રકાર દશાગ િેલ ન હોય,અનુભિનુાં
પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તામધકારીની સહી મિનાનુાં હોય.
(૧૦) તબીબી મશક્ષણ મિર્યક જ્ગગ્યાની જાહેરાતમાાં મેળિેલ પદિી મેડીકલ કાઉંમસલ માન્ય છે , તેવ ુ
યુમનિસીટી અથિા કોલેજના સક્ષમ અમધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન

૧૯

હોય.

મનમણક
ાં ૂ :1.

ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં મનમણકૂ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના

સાંબમાં ધત

મિભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી મનમણ ૂકપત્ર મેળિતાાં
પહેલાાં કોમ્્યુટર અંર્ે ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે
તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહેશે. આ પ્રકારની

લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર

મનમણકૂ ને પાત્ર બનશે નહીં.
2.

મનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંર્ેનો

કોઇપણ પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં.
3.

ઉમેદિારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનુભિ /ઉંમર િર્ે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો
કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની
મનમણકૂ પણ રદ થિાને પાત્ર રહેશે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા

હેઠળની

કાયગિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે , તેમણે રજુ કરે લા
પ્રમાણપત્રો ખુબજ િોકસાઈથી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરિા.

૨૦

ર્ે રિતગણક
ાં ૂ અંર્ે દોમર્ત ઠરે લા ઉમેદિારો મિરૂધ્ધ પર્લાાં :ઉમેદિારોને આથી િેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની

ખોટી મારહતી

દશાગ િિી નહી,તેમજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ

દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સુધારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ િેડાાં કરિા
નહીં અથિા તેઓએ આિા િેડાાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધુ
દસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અિોકસાઇ અથિા મિસાંર્તતા જણાય તો તે
મિસાંર્તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો કોઇ ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોમર્ત જાહેર થયેલ હોય અથિા
થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી િખતે Scanning માાં કોઈ
િેડા કરે લ હોય,
(પ) અર્ત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મુકત અથિા ખોટા મનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંર્ે કોઇપણ અમનયમમત કે અનુચિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
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(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુચિત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અમશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંર્ત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ર્ેરિતગણ ૂક આિરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ
કરિી, પુસ્તક, ર્ાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથિા
િાતિીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેમતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની
ર્ેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ે રરીતી આિરિા માટે ,
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે મનયુકત થયેલા કમગિારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોિાડિી અથિા
(૧૧ )ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો
હોય તેણે કે સીધી અથિા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીિે દશાગ િેલ
મશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદિાર તરીકે ર્ે રલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા
(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર
મુદત માટે
(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ર્) જો સરકારી સેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના મિરૂધ્ધ સમુચિત મનયમો અનુસાર
મશસ્તભાંર્ના પર્લાાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત મિર્તોમાાં મનરદિ ષ્ટ કરે લ મશક્ષા કરતા પહેલા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને
/કમગિારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેચખતમાાં મશક્ષા અંર્ે બિાિનામુ-ાં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) મશક્ષા અંર્ે મનયત સમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.

સાંયક્ુ ત સચિિ

ુ રાત જાહેર સેિા આયોર્
ગજ

નોંધ : દહેજ પ્રમતબાંધક સહ રક્ષણ અમધકારી,

િર્ગ -૨ ની જગ્યાના ભરતી મનયમો, અરજીપત્રક સાથે

જોડિાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, િય મયાગ દામાાં છુટછાટ, અરજી કયા સાંજોર્ોમાાં રદ થિાને
પાત્ર છે તેની મિર્તો, પરરમશષ્ટ’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગિારીએ રજૂ કરિાના ના-િાાંધા પ્રમાણપત્રનો
નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય િધ ુ મિર્તો આયોર્ની કિેરીના નોટીસ બોડગ અને આયોર્ની િેબસાઈટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા મળશે.
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