ુ રાત જાહર
ે સેવા આયોગ
ગજ
ે ાત ક્રમાાં ક:
જાહર

શાખા- આર-૬

૪૭ /૨૦૧૭-૧૮, કૃષિ અને સહકાર ષવભાગ હસ્તકની મદદનીશ બાગાયત

નનયામક/ નિષય નનષ્ાાંત, ગુજરાત બાગાયત સેિા િગગ-૨ની કુ લ-૦૨ જગ્યાઓના ઉમેદવારો પસંદ

ુ
કરવા માટે તા: ૧ ૫-૯-૨ ૦૧ ૭, ૧ ૩ .૦૦ કલાક થી તાાઃ ૩ -૧ ૦-૨ ૦૧ ૭, ૧ ૩ .૦૦ કલાક સધીમાં
ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે.
ે ાત અ ન્વયે
આ જાહર

ે ાં ષવગતવાર જાહર
ે ાત સાથેની
ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલ

ે ાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’ અને ઓન લાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી
‘જાહર
ભરવાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા ષવનંતી છે. ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની
ે ે.
રહશ
પ્રાથનમક કસોટી યોજિાની થશે તો તેની સ ૂચિત તાાઃ ૨૧-૧-૨૦૧૮
પ્રાથનમક કસોટીના પરર્ામનો સ ૂચિત મરહનો:
ુ ાકાતનો સ ૂચિત મરહનો:
રૂબરૂ મલ

માિગ. ૨૦૧૮

એનપ્રલ, ૨૦૧૮

ુ ાકાત પ ૂ્ગ થયાના ૧૦ કામકાજના રદિસો દરમ્યાન પ્રનસધ્ધ
આખરી પરર્ામ : રૂબરૂ મલ
કરિામાાં આિશે.
જગ્યાન ાં ુ નામ:- મદદનીશ બાગાયત નનયામક/ નિષય નનષ્ાાંત, સામાન્ય રાજય સેિા િગગ-રની કુલુ બ)
૦૨ જગ્યાઓ (નીચે દશાડ વ્યા મજ
ક્રમ

સાંિગગન ાં ુ નામ

કુલ જગ્યાઓ

કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિાર માટે
અનામત જગ્યાઓ

૧

બબન અનામત

૦૧

૦૦

૨

સા.શૈ. પ. િગગ

૦૧

૦૦

કુલ

૦૨

૦૦

ે ાત ક્રમાં ક અને જગ્યાન ં ુ નામ સ્પષ્ટ રીતે વાં ચીને ઓનલાઇન
નોંધ: :(૧ ) ઉમેદવારોએ જાહર
અરજી કરવી. ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ ષવગતો અરજીપત્રકમાં ભયાડ બાદ, તે
ે ે.
ષવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમડ કરવાની રહશ
(ર) કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રકની ષવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાં ક્ષષત કે ચ ૂક
ુ
બાબતે સધારો
કરવાની રજુઆત / ષવનંતી ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહહ.
(૩ ) એક કરતાં વધારે સંખ્યામાં અરજી કયાડ ના હકસ્સામાં છેલ્લે કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ
માન્ય રાખવામાં આવશે. બબન અનામત વગડના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમડ થયેલ ફી સાથેન ં ુ
અરજી પત્રક માન્ય રાખવામાં આવશે.
ુ ાકાતને પાત્ર થયાના હકસ્સામાં રજૂ કરવાના થતા ્રમમાપપત્રો
(૪) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલ
ે ે.
(સામાન્ય સ ૂચનાઓમાં આપેલ ક્રમમાં ) તૈયાર રાખવાના રહશ

(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે
સંજોગોમાં તેઓને બબન-અનામતની કક્ષા માટેના ધોરપો લાગ ુ પર્શે.
(૮) કુલ જગ્યાઓ પૈકી એક પપ જગ્યા શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે
અનામત. નથી, પરં ત ુ O.A. (One Arm affected) ની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા અથવા HH
કે જેઓ ૪૦% કે તેથી િધ ુ અને ૧૦૦% સુધીની શ્રવપની ખામી ધરાવતાં હોય તેવા ઉમેદવારો
અરજી કરી શકે છે. આ ષસવાય અન્ય ્રમકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી
કરવાને પાત્ર નથી.

Educational Qualification :(i)( (a) possess a Second Class Master degree in any branch of Horticulture or
(b)(i) a Second Class bachelor’s degree in any branch of Horticulture and (ii)
have about three years exclusive or combined experience in Horticultural
Research or Horticultural Extenstion Service or Horticultural

Education or

Horticultural Engineering (c) the qualification specified in clauses (a) & (b)
shall have been obtained from any of the Universities or institution established
or incorporeted by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institution recognized as such or declared as to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956.
(ii) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat
Civil Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967
(iii) adequate knowledge of Gujatati and/or Hindi
ઉંમર: મદદનીશ બાગાયત નનયામક/ નિષય નનષ્ાાંત, સામાન્ય રાજય સેિા મદદનીશ બાગાયત નનયામક/ નિષય
ુ જગ્યાના ભરતી નનયમો અનસાર
ુ
નનષ્ાાંત, સામાન્ય રાજય સેિા - ૩ ૮ વિડથી વધ ુ નહીં. (પ્રસ્તત
ઉપલી
ુ રાત સરકારના સામાન્ય િહીિટ નિભાગના તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
િયમયાગ દા -૩૩ િષગની છે, પરાં ત ુ ગજ
ે નામા ક્રમાાં ક: જીએસ /૩૬/૨૦૧૫/ સીઆરઆર/ ૧૧-૨૦૦૮/ ૨૮૨૩૨૩/ જી. ૫ અનસાર
ુ
જાહર
ઉપલી
િયમયાગ દામાાં ૦૫ િષગની છૂટછાટ મળિાપાત્ર હોઈ આ જગ્યા માટે ઉપલી િયમયાગ દા

૩૮ િષગની

ગ્િાની રહ ે છે.)
(૧ ) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગપવામાં આવશે.

(૨ ) આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડ દા ૩ ૮ વિડની ઉંમર ઠરાવવામાં આવેલ છે, તેમાં નીચે દશાડ વ્યા
ુ બની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.
મજ
૧ મૂળ ગુજરાત સામાજજક શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત
િગગના ઉમેદિારો

પાાંિ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

૨ મૂળ ગુજરાતના

સામાજજક શૈક્ષચ્ક રીતે દસ િષગ (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે

પછાત િગગના મરહલા ઉમેદિારો

પાાંિ િષગ ની છે, તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે, િધ ુમાાં િધ ુ
૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે.) (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫
િષગ ની મયાગ દામાાં)

૩ અનુસુચિત જાનત.

અનુસુચિત જનજાનત

પાાંિ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

અને ચબન અનામત (સામાન્ય), િગગ ના
મરહલા ઉમેદિારો
O.A. દસ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમે દિારો :(One

Arm

affected)

ની

શારીહરક

અશક્તતા અથવા HH કે જેઓ ૪૦% કે
તેથી િધ ુ અને ૧૦૦% સુધીની શ્રવપની
ખામી

ધરાવતાં

ઉમે દિારોને જ મેડીકલ

બોડગ ના તબીબી પ્રમા્પત્રને આધીન ૧૦ િષગ
ુ ીની છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહેશે. આ નસિાય
સધ
અન્ય શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારો
અરજી કરિાને પાત્ર નથી

૫ ગુજરાત

સરકારના કમગ િારીઓ કે જેઓ

ુ િ માાંગેલ હોય તો
(૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભ

ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોર્ે ઉપલી િયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં

ુ િને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય
અથિા હાંગામી ધોર્ે સળાં ગ છ માસ સુધી (૨) જાહેરાતમાાં અનભ

પરાં ત ુ ઇજને રી, તબીબી, ખેતી નિષયક, પશુ ચિરકત્સાની
કામગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ

નનમણૂાંક જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં
િયમયાગ દાની
કમગ િારીઓ.

અંદર

થયેલ

દશાગ િેલ

હોય

તેિા

પદિી કે રડપ્લોમાની જગ્યા પર નનમણૂકાં પામે લ કમગ િારીને

જાહેરાતમાાંની આિી લાયકાત િાળી જગ્યા (Any such
post) માટે ઉપલી િયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં

ુ િ એક લાયકાત
(૩) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ જગ્યા માટે અનભ
તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે

જે સાંિગગમાાંથી બઢતી

મળિાપાત્ર હોય તે માાં ફરજ બજાિતા કમગ િારીને , તે ઓએ
ુ ાાં િધુ પાાંિ િષગ ની
બજાિે લ સે િાના સમય અથિા િધમ
છૂટછાટ તે બે પૈ કી જે ઓછાં હોય તે ટલી છૂટછાટ મળશે.

નોંધ-

ુ ક્રમાનસાર
ુ
(૧ ) ્રમાથષમક કસોટી પછી તેના ગ્
જરૂરી અરજીઓની િકાસ્ી કરી ઉમેદિારોની
ુ ાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાં ુ માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે
રૂબરૂ મલ
ુ રાતી રહશ
ે ે. પ્રાથનમક કસોટી સામાન્યત: ગાાં ધીનગર ખાતે લેિામાાં આિશે અને
નહીં તો ગજ
ે ાન ાં ુ રહશ
ે ે.
ઉમેદિારોએ સ્િખિે ઉપસ્સ્થત રહિ

્રમાથષમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ આયોગની

વેબસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા ષવનંતી છે. પ્રાથમીક કસોટીમાાં સામાન્ય

ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશ
ે ે અને
અભ્યાસના ૧૦૦ ગ્

ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્નો
સબાંનધત નિષયના ૨૦૦ ગ્

ે ે.
રહશ
ુ ભાર પ્રાથનમક કસોટીના ૩૦૦ ગ્
ુ માથી મેળિેલ
(૨ ) ઉમેદિારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગ્
ુ અને ૫૦ ટકા ગ્
ુ ભાર રુબરુ મલ
ુ ાકાતના
ગ્

ુ માાં થી મેળિેલ ગ્
ુ ના આધારે કરિામાાં
૧૦૦ ગ્

ુ માાં થી મેળિેલ ગ્
ુ ને ૫૦ ટકા ગ્
ુ ભાર અને રુબરુ
આિશે. એટલે કે પ્રાથનમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગ્
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગ્
ુ માાં થી મેળિેલ ગ્
ુ ને ૫૦ ટકા ગ્
ુ ભાર ગ્ી કુલ ૧૦૦ ગ્
ુ માાં થી ગ્
ુ
મલ
આપિામાાં આિશે.

(૩ ) જો યષુ નવસીટીએ માકડ શીટમાં ટકાવારી દશાડ વેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગપવા માટેની
ુ ા/ આધાર અરજી સાથે
ફોર્મયડલ

ે ે.
રજૂ કરવાના રહશ

(૪) જો ઉમેદવાર ષવદેશની યષુ નવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં
ે ે , તથા સમય
માન્યતા/ સમકક્ષતા ગપવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહશ
ુ ાવા રજૂ કરવાની જવાબદારી સંબંષધત ઉમેદવારની રહશ
ે ે. આ
મયાડ દામાં આ અંગેના આધાર પર
ે ી નથી અને સમયમયાડ દા બાદ આ અંગેની રજૂઆત
બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહત
પપ ષવચારપામા લેવામા આવશે નહી, જેની સંબંષધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી.
ે ે. મ ૂળ ગજ
ુ રાતના
અરજી ફી: - બબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ રૂ. ૧ ૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહશ
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ

ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના અનામત વગડના

ે ે.
ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહશ
(સબચન પટવધડન)
ુ ત સબચવ
સંયક
ુ રાત જાહર
ે સેવા આયોગ
ગજ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-6 BRANCH

Advt. No. 47/ 2017-18 : On line applications are invited for the posts of the

Assistant Director of Horticulture/Subject Matter Specialist, Class-II, in
Gujarat Horticulture Service under Agriculture and Co-Operation
Department during Date 15-9-2017-, 13.00 p.m. to Date: 3-10 -2017, 13.00 p.m.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commiss ion
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General
Instructions, and the method of online application.
- Tentative Date for P.T: 21-01-2018
- Tentative month for P.T Result: March, 2018
- Tentative month for Interview: April, 2018
- Final result will be published during 10 working days after the last date of
interview.
Total No. of vacancy :02( As Below)
No.
Category
Total
vacancy

Out of total Post reserved for
Women

1

GENERAL

01

00

2

S.E.B.C

01

00

02

00

Total

Note:- (1) Candidates shall carefully read Advertisement number and Name of post
before Applying online. Candidates 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) .
(5) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category.

(8) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled
Candidates. Those candidates who have disability of O.A. (One Arm affected) or
H. H. ( Hearing Hadicapped ) having disability from 40% and above and up to
100%) can apply. The candidates possessing other than the prescribed physical
disabilities are not eligible to apply.

Educational Qualification :(i) (a) possess a Second Class Master degree in any branch of Horticulture or
(b)(i) a Second Class bachelor’s degree in any branch of Horticulture and (ii)
have about three years exclusive or combined experience in Horticultural
Research or Horticultural Extenstion Service or Horticultural

Education or

Horticultural Engineering (c) the qualification specified in clauses (a) & (b)
shall have been obtained from any of the Universities or institution established
or incorporeted by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institution recognized as such or declared as to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956.
(ii) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat
Civil Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967
(iii) adequate knowledge of Gujatati and/or Hindi
PAY:- Rs. 9,300/--Rs. 34800/- ( Grade pay- Rs. 5,400)
AGE :-Not more than 38 years.Age will be calculated as on the last date of the
receipt of application.
Note: In following cases, upper age limit will be relaxed.
1

1

S.E.B.C. Category of Gujarat state

05 Years (maximum up to 45 years)

22 2

Women Candidates belonging to S.E.B.C.
Category of Gujarat state

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

3

Women Candidates belonging S.C., S. T &

05 Years (maximum up to 45 years.)

Unreserved (General) Category
4

Physically Disabled: In the case of physically 10 Years (maximum up to 45 years)
handicapped candidates, who have disability of
O.A. (One Arm affected) or H. H. (Hearing
Hadicapped) having disability from 40% and
above and up to 100%).

No relaxation is

available to the candidates possessing other
than the prescribed physical disabilities.

5

A candidate who is already in Gujarat Govt. (i) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper are limit shall not apply.
service, either as a permanent or a Temporary
officiating continuously for six months and had (ii) If experience is not prescribed as one of the
qualifications and a Govt.servant appointed to a
not crossed age limit prescribed for the
post requiring a Medical, Engineering, Veterinary
advertised post at the time of his first
or Agriculture degree or diploma and who applied
appointment.
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) If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and
application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be
considered for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall be
considered for final selection.
(2) As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are
being called for interview as per following norms:
No. of Post
Candidates to be called for an
interview
01
06
02
08
03
10
04 & more
03 times of the post
(3) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where
percentage of marks is not given by the University.
(4) The candidates having qualification from foreign University. Should produce necessary
documents /proof regarding the recognition/equivalence of their degree.
Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee.
While candidates of Reserved Category of Gujarat State & candidates who is physically
disable do not have to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other
State have to pay application fee.
(S. S. Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

ે ાતની સામાન્ય જોગિાઈ
જાહર
૧.

નાગરરકત્િ:-

ઉમેદ િાર,

(ક) ભારતનો નાગરરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ)
ુ રી,૧૯૬૨ પહેલાાં
નતબે ટ નો નનિાગનસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆ
ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઇએ,અથિા (િ) મ ૂળ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ
ુ ાન્ડા,
કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂિગ પારકસ્તાન (બાાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કે ન્યા, યગ

જેિા પ ૂિગ આરિકાના દે શો, સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈ ર , ઇથોપીયા, અથિા
નિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ.પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (િ)માાં આિતા
ઉમેદ િારોના રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમા્પત્ર આપેલ હોવ ુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદ િારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમા્પત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદ િારન ુાં અરજીપત્રક આયોગ
નિિાર્ામાાં લે શે. અને જો નનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામ્ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર
તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમા્પત્ર આપિાની શરતે કામિલાઉ નનમણ ૂક આપશે.
૨.

ભરે લા અરજીપત્રક:-

(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને ચબન અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં
અથિા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સનિિસ િાર્જ જમા કરાિિાની રહેશે. જ્યારે અનામત કક્ષાના
ઉમેદ િારોએ તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાાં ફી જમા કરાિિાની રહેશે
નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમા્પત્રો આયોગની કિે રી/પોસ્ટઓરફસમાાં જમા
કરાિિાના નથી. પરાં ત ુ અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./
ટપાલ/આયોગની િેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાિિાનો સાંદે શો મળે ત્યારે જ જરૂરી
પ્રમા્પત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કિે રીમાાં મોકલિાન ુાં રહેશે.
(૨) જો એક કરતાાં િધ ુ જાહેર ાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી
કરિાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે.

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે
નહી.

(૪) અરજી ફી િગરની અચિમ નકલ નિિાર્ામાાં લે િામાાં આિશે નહી.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાાં આિા
ઉમેદ િારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ચબન અનામતના ધોર્ો લાગુ પડશે.
(૬) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદ િારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પ્ જે તે કે ટેગરીમાાં મરહલા
ઉમેદ િારો અરજી કરી શકે છે .

(૭) જાહેરાતમાાં જે તે કે ટે ગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદ િારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત

ુ ુષ
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદ િારોની અનામત જગ્યાઓ નસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પર

ુ ુ ષ તેમજ મરહલા ઉમેદ િારોની
ઉમેદ િારો માટે અનામત છે તેમ ગ્િાન ુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પર
ુ ુ ષ તેમજ મરહલા ઉમેદ િારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦
પસાંદ ગી માટે નિિાર્ા થઇ શકે છે , પર

જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદ િાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા
ઉમેદ િાર પ્ પસાંદ ગી પામી શકે છે .)

(૮)

જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદ િારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પ્ જે તે કે ટેગરીમાાં

ુ ુ ષ ઉમેદ િાર અરજી કરી શકે છે કે મ કે મરહલા ઉમેદ િાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર
પર

ુ ુ ષ ઉમેદ િારોની નિિાર્ા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદ િારો માટે જ
પસાંદ ગી માટે પર

ુ ે પર
ુ ા પસાંદ ગી પામે/જેટલી સાંખ્ યામાાં પસાંદ ગી
અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદ િારો પર
પામે તો તેમને જ પ્રથમ નિિાર્ામાાં લે િાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદ િાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા
મરહલા

ઉમેદ િાર

પસાંદ

થાય

તો

તેટલા પ્રમા્માાં

ુ ુ ષ ઉમેદ િારોને
પર

ધ્યાનમાાં

લે િામાાં

આિશે.(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદ િાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદ િાર પસાંદ થાય
ુ ુ ષ ઉમેદ િારો પસાંદ ગી પામી શકે છે .)
છે તો ૦૨ પર
૩.

જન્મ તારીખ:-

ુ ાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમા્પત્ર
(૧)આયોગ જન્મ તારીખના પર
જ માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમા્પત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાન ુાં ઉમેદ િારમાને તો સક્ષમ
અનધકારીએ આપેલ િય અને અનધિાસના પ્રમા્પત્રની પ્રમાચ્ત નકલ મોકલિાની રહેશે. આ
પ્રમા્પત્રમાાં અનધકૃ ત અનધકારીએ સ્પષટપ્ે જ્ાિેલ હોવ ુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની
ુ ાિાઓને આધારે
પરીક્ષાન ુાં મ ૂળ પ્રમા્પત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પર

ઉમેદ િારની સાિી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમા્પત્રમાાં

ુ ત ાં ુ કાર્ છે . ઉમેદ િારે રજુ કરે લ િય અને
દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પર
અનધિાસન ુાં પ્રમા્પત્ર તેની નિશ્વાસહતાગ (credibility) ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો નન્ગય
આયોગ દ્વારા લે િામાાં આિશે.
(૨) ઉમેદ િારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપ્ કાર્સર ફેરફાર થઈ શકશે
નહી.
૪.િયમયાગદ ા:-

(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગ્િામાાં આિશે.

(૨) જાહેરાતમાાં ઉપલી િયમયાગદ ા આપિામાાં આિેલ છે , તેમાાં નીિે મુજબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે .

૧ મૂળ ગુજરાત સામાજજક શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત

પાાંિ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

િગગના ઉમેદિારો
૨ મૂળ ગુજરાતના

સામાજજક શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત દસ િષગ (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની

િગગના મરહલા ઉમેદિારો

છૂટછાટ કે જે પાાંિ િષગ ની છે, તેનો સમાિેશ થઇ
જાય છે, િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં
છૂટછાટ મળશે.) (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની
મયાગ દામાાં)

૩ અનુસુચિત જાનત.

અનુસુચિત જનજાનત

ચબન અનામત (સામાન્ય), િગગ ના મરહલા
ઉમેદિારો

અને

પાાંિ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમે દિારો :-

O.A.

દસ િષગ (િધ ુમાાં િધ ુ ૪૫ િષગ ની મયાગ દામાાં)

(One Arm affected) ની શારીહરક અશક્તતા
અથવા HH કે જેઓ ૪૦% કે તેથી િધ ુ અને
૧૦૦% સુધીની શ્રવપની ખામી
ઉમે દિારોને

જ

મેડીકલ

બોડગ ના

ધરાવતાં
તબીબી

ુ ીની છૂટછાટ
પ્રમા્પત્રને આધીન ૧૦ િષગ સધ
મળિાપાત્ર રહેશે. આ નસિાય અન્ય શારીરરક
અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારો અરજી કરિાને પાત્ર
નથી
ુ રાત સરકારના કમગ િારીઓ કે જેઓ ગજ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનુભિ
૫ ગજ
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોર્ે અથિા હાંગામી

ુ ી કામગીરી બજાિતા હોય
ધોર્ે સળાંગ છ માસ સધ
અને તે ઓની પ્રથમ નનમણૂકાં જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં
દશાગ િેલ િયમયાગ દાની અંદર થયે લ હોય તે િા
કમગ િારીઓ

માાંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાગ દા લાગુ પડશે
નહીં (૨) જાહેરાતમાાં અનુભિને લાયકાત
તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી,
ખેતી નિષયક,પશુ
રડપ્લોમાની

ચિરકત્સાની પદિી કે

જગ્યા પર નનમણૂાંક પામેલ

કમગ િારીને જાહેરાતમાાંની આિી લાયકાતિાળી
જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગ દા
લાગુ પડશે નહીં
(૩) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ જગ્યા માટે અનુભિ
૫.

શૈક્ષચ્ક લાયકાત:-

એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે

(૧)ઉમેદ િાર જાહેરાતમાાં દશાગિેલ શૈક્ષચ્ક લાયકાત સાંઅરજી
છે લ્લી હોય
તારીખના
િગગ માાંથસ્િીકારિાની
ી બઢતી મળિાપાત્ર
તેમાાં રોજ
ધરાિતા હોિા જોઇએ.
ફરજ બજાિતા કમગ િારીને, તેઓએ બજાિેલ
(૨)ઉમેદ િારે શૈક્ષચ્ક લાયકાત માન્ય યનુ નિનસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ.

સેિાના સમય અથિા િધ ુમાાં િધ ુ પાાંિ

(૩)ઉમેદ િારે અરજી સાથે માન્ય યનુ નિનસિટી/સાંસ્થાના ગુ્ પત્રક (બધા જ િષો/સેમેસ્ટર) અને પદિી

િષગ ની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય

પ્રમા્પત્રોની સ્િયાં પ્રમાચ્ત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. કોલે જના આિાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમા્પત્ર
માન્ય ગ્િામાાં આિશે નહી.

તેટલી છૂટછાટ મળશે.

(૪)શૈક્ષચ્ક લાયકાત કામિલાઉ ધોર્ે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદ િારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં
આિશે નહી.

(૫)જાહેરાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદ િાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય
તો આિા ઉમેદ િારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃતતાની નિગતો આપિાની રહેશે.
૬.

ુ િ :અનભ

ુ િ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગ્િામાાં આિશે.
(૧) માાંગેલ અનભ

(૨) (અ)જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગિાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે
તારીખથી,

ુ િ ગ્િામાાં આિશે.
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સાંદ ભગમાાં અનભ

ુ િ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભ
ુ િનો સમયગાળો (રદિસ,
(૩) ઉમેદ િારે અરજીમાાં જે અનભ
ુ િની
માસ, િષગ), મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની નિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભ
નિગતો સાથેન ુાં પ્રમા્પત્ર રજુ કરિાન ુાં રહેશે. આવ ુાં પ્રમા્પત્ર સાંસ્થાના લે ટરપેડ પર સક્ષમ
સત્તાનધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ુાં રજુ કરિાન ુાં રહેશે.

ુ િના પ્રમા્પત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની નિનાંતી માન્ય
(૪) ઉમેદ િારે રજુ કરે લ અનભ
ુ િના નિા પ્રમા્પત્રો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી.
રાખિામાાં આિશે નહીં. અરજી કયાગ પછી અનભ

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદ ા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંનત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ુ િ માન્ય અનભ
ુ િ તરીકે ગ્ત્રીમાાં લે િામાાં આિશે નહીં.
ઉમેદ િારે મેળિેલ અનભ
૭.

ુ ૂચિત જાનત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાનત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત િગગ:અનસ

ુ ૂચિત જાનત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાનત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત
(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનસ
િગગના ઉમેદ િારોને જ અનામત િગગના ઉમેદ િાર તરીકે લાભ મળશે.
ુ ૂચિત જાનત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાનત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત િગગના ઉમેદ િારો
(૨) અનસ
પૈકી ઉમેદ િાર જે િગગના હોય તેની નિગત અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપિી.

(૩) ઉમેદ િારે અરજીપત્રકની સાંબાંનધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત િગગના ઉમેદ િાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.

(૪) અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદ િારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત

નમુનામાાં આપિામાાં આિેલ જાનત પ્રમા્પત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરિાની રહેશે.
અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમા્પત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત િગગના ઉમેદ િારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ
“ઉન્નત િગગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે .
(૬) (અ)

સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત િગગના ઉમેદ િારોએ ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ ન
થતો

હોિા

અંગે ન ુાં

સામાજજક

ન્યાય

અને

અનધકારરતા

નિભાગન ુાં

તારીખ:

૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી નનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરનશષટ-ક’ મુજબન ુાં
અથિા ઉક્ત નિભાગના તારીખ:૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાિથી નનયત કરાયેલ ગુજરાતી
નમ ૂના ‘પરરનશષટ-૪’ મુજબન ુાં પ્રમા્પત્ર રજૂ કરિાન ુાં રહેશે.
(બ)

તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઈસ્ય ુ થયેલ ‘ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નરહ
થિા અંગે ન ુાં પ્રમા્પત્ર’ની મહત્તમ અિનધ ઈસ્ય ુ થયા-િષગ સરહત ત્ર્ ના્ાકીય
િષગની રહેશે પરાં ત ુ આવ ુાં પ્રમા્પત્ર સાંબાંનધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી
ુ ીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવ ુાં જોઈએ.
કરિાની છે લ્લી તારીખ સધ
નોંધ: ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નરહ હોિા અંગે ના પ્રમા્પત્રની માન્યતા/સ્િીકૃનત તથા
સમયગાળા

અને

અિનધના

અથગઘટન

બાબતે

સરકારશ્રીના

ઠરાિો/પરરપત્રોની

જોગિાઈઓ આખરી ગ્ાશે.
(ક)

પરરચ્ત મરહલા ઉમેદ િારોએ આવ ુ પ્રમા્પત્ર તેમના માતા-નપતાની આિકના સાંદ ભગમાાં
રજૂ કરિાન ુાં રહેશે. જો આિા ઉમેદ િારોએ તેમના પનતની આિકના સાંદ ભગમાાં રજૂ કરે લ હશે
તો તેમની અરજી રદ્દ કરિામાાં આિશે. અરજી સાથે ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરનશષટ-ક’ અથિા
‘પરરનશષટ-૪’ ને બદલે અંિે જી નમ ૂના ‘Annexure-A’ માાં પ્રમા્પત્ર રજૂ કરે લ હશે તો પ્

અરજી રદ્દ કરિામાાં આિશે કે મકે ‘Annexure-A’ ભારત સરકાર હેઠળ રોજગારી માટે
આપિામાાં આિે છે , નરહ કે ગુજરાત સરકાર હેઠળ. જો કોઈ ઉમેદ િારે નનયત
સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ નનયત નમ ૂનાન ુાં પ્રમા્પત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો
તેઓની અરજી અમાન્ય ગ્િામાાં આિશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પ્
નિિાર્ામાાં લે િામાાં આિશે નરહ.
(ડ)

ઉમેદ િારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નરહ થિા અંગે ન ુાં
પ્રમા્પત્રની નિગતો જ્ાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહેશે . જો
આિા પ્રમા્પત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ હોિાને કાર્ે ઉમેદ િાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ
બાદન ુાં નવ ુાં પ્રમા્પત્ર મેળિે તો પ્ સામાજજક અને શૈક્ષચ્ક રીતે પછાત િગગના
ઉમેદ િાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જ્ાિેલ પ્રમા્પત્રજ માન્ય
રહેશે.

(ઇ)

ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગે ન ુાં પ્રમા્પત્ર આપિા માટે ૬ માપદાં ડો
ધ્યાને લે િાય છે . પ્રમા્પત્રની અિનધ હિે ત્ર્ િષગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈકી
કોઈપ્ માપદાં ડમાાં આ અિનધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત
સાંબાંનધત ઉમેદ િારે તથા તેના માતા-નપતા/િાલીએ સ્િયાં સાંબાંનધત સત્તાનધકારી તેમજ
તેના દ્વારા પ્રમા્પત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આિે તો ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગને
કરિાની રહેશે. ઉમેદ િાર/માતા-નપતા/િાલી આિી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઈપ્ નિગતો
છૂપાિશે

તો

તેઓ કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ

અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િગગમાાં સમાિેશ નરહ થિા અંગે ના
પ્રમા્પત્ર

મેળિિા માટે ના કોઈપ્ માપદાં ડમાાં ફેરફારની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની

જિાબદારી ઉમેદ િાર/માતા-નપતા/િાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારો

ચબનઅનામત િગગના

ુ િની લાયકાત, ચબનઅનામત િગગના
ઉમેદ િારોની સાથે નનયત ધોર્ો (અથાગત િયમયાગદ ા, અનભ
ઉમેદ િારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધ ુ નિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષે ત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા
નસિાય પોતાની ગુ્િત્તાના આધારે પસાંદ ગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગ્તરીમાાં
લે િાના થાય છે .
(૮) ઉમેદ િારે અરજીમાાં જાનત અંગે જે નિગત દશાગિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની નિનાંતી
માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી.
૮. માજી સૈનનક

(૧) માજી સૈનનક ઉમેદ િારોએ અરજીપત્રકમાાં નિગતો આપિાની રહેશે.

(૨) માજી સૈનનક ઉમેદ િારે રડસ્િાર્જ બુક ની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.
૯. શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારો

(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારોએ અરજીપત્રકમાાં નિગતો આપિાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુ હોય તેિા ઉમેદ િારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ

મળિાપાત્ર રહેશે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદ િારે (૧) શ્રિ્ની ખામી (૨) હલન
િલન અશક્તતા અથિા મગજનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગિવ.ુાં

(ગ) જાહેરાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરૂુ પ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારોને પાત્ર ગ્ે લ હોય તેઓ
તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ નિભાગના તા.૧-૧૨૨૦૦૮ના પરરપત્ર ક્રમાાંક -૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનયત થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના
સનુ પ્રટે ન્ડેન્ટ /નસનિલ સર્જન/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમા્પત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
મોકલિાની રહેશે. જો પ્રમા્પત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદ િાર તરીકે નો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં.
(િ) શારીરરક અશક્ત ઉમેદ િારોના રકસ્સામાાં અરજી કયાગની તારીખ બાદ ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇ પ્
તબક્કે જે કોઇ ઉમેદ િાર “Physical Disabled”

(શારીરરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી

દસ્તાિેજો/પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેિા ઉમેદ િારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે
પ્ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા ઉમેદ િારને “PD” (શારીરરક અશક્ત) ઉમેદ િાર તરીકે ના
ુ ગ થયેલ
મળિાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળિાપાત્ર થશે. આિા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રરક્રયાના પ્
તબક્કા માટે પશ્વાદિતી અસરથી આપી શકાશે નરહ.
૧૦. મરહલા ઉમેદ િાર
મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદ િાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની

ુ ુ ષ ઉમેદ િારોને ફાળિી શકાશે.
જગ્યા જે તે કક્ષાના (category)પર

જો ઉમેદ િારનો સમાિેશ અનામત િગગ, માજી સૈનનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે નિધિા પૈકીના
નિકલ્પો પૈક ી એક થી િધ ુ નિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા નિકલ્પો પૈકી જેમાાં
િધ ુ લાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. નિધિા ઉમેદ િાર

(૧) ઉમેદ િાર નિધિા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવ ુાં અન્યથા “લાગુ પડત ાં ુ
નથી” એમ દશાગિવ ુાં .

ુ : લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ુાં
(૨) નિધિા ઉમેદ િારે જો પન
અન્યથા“ લાગુ પડત ાં ુ નથી” એમ દશાગિવ ુાં .

ુ : લગ્ન કરે લ ન હોય અને નિધિા ઉમેદ િાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા
(૩) નિધિા ઉમેદ િારે પન
ુ : લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફડેનિટ રજુ કરિાની રહેશે.
હોય તો અરજી સાથે પન

(૪) નિધિા ઉમેદ િારને સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ તેઓએ મેળિેલ ગુ્માાં પાાંિ ટકા ગુ્
ઉમેરિામાાં આિશે.
(પ) કોઇ મરહલા ઉમેદ િાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’નિધિા‘’ ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ
બાદ અથિા જાહેરાત પ્રનસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપ્
તબક્કે “નિધિા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ
પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પ્ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મરહલા ઉમેદ િારોને ‘’
નિધિા મરહલા ઉમેદ િાર ‘’ તરીકે ના લાભ આપિામાાં આિશે.
૧૨. ના િાાંધા પ્રમા્પત્ર:-

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન/કાં પનીઓમાાં સેિા બજાિતા
અનધકારીઓ/કમગિારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાંદ ભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જા્
ઉમેદ િારે પોતાના નિભાગ/ખાતા/કિે રીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂક કરિાની રહેશે. જો
ઉમેદ િારના નનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાાં અરજી કરિાની
પરિાનગી નહીં આપિાની જા્કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદ િારી રદ
કરિામાાં આિશે.

(૨) કે ન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપ્ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદ િારે ખાતા મારફત
અરજી મોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી સાથે નનમણ ૂક અનધકારીન ુાં ના િાાંધા પ્રમા્પત્ર રજુ કરિાન ુાં
રહેશે.

(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદ િારે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમા્પત્ર રજુ
કરિાન ુાં રહેશે.
૧૩. ગે રલાયક ઉમેદ િાર:ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી / અધગ
સરકારી / સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદ િાર ક્યારે ય પ્ ગે રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની
નિગત અરજીપત્રકમાાં આપિાની રહેશે. જો ઉમેદ િારનો ગે રલાયકનો સમય િાલ ુ હશે તો આિા
ઉમેદ િારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે.
૧૪. ફરજજયાત નનવૃનત્ત, રુ ખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદ િારનેસરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પ્

ફરજજયાત નનવૃનત્ત, રુ ખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની નિગત આપિાની
રહેશે.
૧૫. અગત્યની જોગિાઇઓ:ુ રિાની થાય છે . જે માટે The
(૧) આ જગ્યાની નનમણ ૂક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદ ગીની પરક્રયા અનસ

Gujarat

Public

Service

Commission

Procedure

(Amendment)

Rules

2016,

ુ ાર
અનસ

ઉમેદ િારોની પસાંદ ગી પ્રાથનમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. પ્રાથનમક કસોટીના
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની િકાસ્ી કરી ઉમેદ િારોની રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી
ગુ્ક્રમાનસ
કરાશે. આ કસોટીન ુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશે. પ્રાથનમક કસોટી
સામાન્યત: ગાાંધીનગર

ખાતે લે િામાાં આિશે, અને ઉમેદ િારોએ સ્િ ખિે ઉપસ્સ્થત રહેિાન ુાં રહેશે.

(૨) પ્રાથનમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગુ્ આખરી પસાંદ ગી માટે ગ્િામાાં આિશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે
બોલાિિાના થતા ઉમેદ િારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદ િારોના પ્રાથનમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુ્
હશે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી િકાસ્ીને પાત્ર ઉમેદ િારોની યાદી માટે
નિિાર્ામાાં લે િામાાં આિશે નહી.
(૩)પ્રાથનમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુ્ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને સબાંનધત નિષયના
૨૦૦ ગુ્ માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે .

(૪)ઉમેદ િારોની આખરી પસાંદ ગી ૫૦ ટકા ગુ્ભાર પ્રાથનમક કસોટીના ૩૦૦ ગુ્માથી મેળિેલ ગુ્
અને ૫૦ ટકા ગુ્ભાર રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુ્માાંથી મેળિેલ ગુ્ના આધારે કરિામાાં આિશે.

એટલે કે પ્રાથનમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગુ્માાંથી મેળિેલ ગુ્ને ૫૦ ટકા ગુ્ભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં
૧૦૦ ગુ્માાંથી મેળિેલ ગુ્ને ૫૦ ટકા ગુ્ભાર ગ્ી કુ લ ૧૦૦ ગુ્માાંથી ગુ્ આપિામાાં આિશે.

નોંધ :- અસાધાર્ સાંજોગો તથા અપિાદરૂપ રકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટે ની માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના
આધારે પસાંદ ગી પ્રરક્રયા અપનાિિાનો નન્ગય લે િાનો આયોગને અનધકાર રહે છે .

સ્પષ્ટીકરપ :- જો ઉમેદ િારે પ્રાથનમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગુ્માાંથી ૧૫૦ ગુ્ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ
મુલાકાતમાાં ૧૦૦ ગુ્માાંથી ૬૦ ગુ્ મેળિશે તો લે ચખત પ્રાથનમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુ્ભાર મુજબ
૨૫ ગુ્ અને રૂબરૂ મુલાકાતના ૫૦ ટકા ગુ્ભાર મુજબ ૩૦ ગુ્ એમ કુ લ ૫૫ ગુ્ થશે. પ્રાથનમક
કસોટી/અને રૂબરૂ મુલાકાતના કુ લ ૧૦૦ ગુ્માાંથી પસાંદ ગી માટે ન ુાં લાયકી ધોર્ ચબન અનામત િગગ
અને અનામત િગગના ઉમેદ િારો માટે નીિે મુજબ રાખિામાાં આિે છે .
ક્રમ

િગગ (Category)

૧

ચબનઅનામત (સામાન્ય) િગગ

૨

સા. શૈ. પ. િગગ

િગગ- ૧ અને ૨
ુ ુષ
પર

િગગ- ૧ અને ૨

૫૦

મરહલા
૪૫

૩૫

૩૧

૩

અન.ુ જાનત

૩૫

૩૧

૪

અન.ુ જન જાનત

૩૫

૩૧

(૫) અપિાદરૂપ રકસ્સામાાં અસાધાર્ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતને આધારે જ
પસાંદ ગી અંગે આયોગ દ્વારા નન્ગય લે િામાાં આિશે. જેમા પસાંદ ગીન ુાં લાયકી ધોર્ માત્ર

રૂબરૂ

મુલાકાતના ગુ્ને આધારે ઉપર જ્ાવ્યા મુજબન ુાં રહેશે.
(૬) પ્રાથનમક કસોટીમાાં ઉમેદ િારને O.M.R. Sheet માાં જિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંિ
નિકલ્પ આપિામાાં આિશે, પાાંિમો નિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેશે. જો ઉમેદ િારે તમામ
નિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક નનનશ્રત
ગુ્ના ૦.૩ Negative Marks કાપિામાાં આિશે. અને જો પાાંિમો નિકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ
કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુ્ કાપિાના રહેશે. અથાગત માત્ર E ‘Not attended’ નિકલ્પ જ encode કયો હશે
તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટ ીિ ગુ્ કાપિામાાં આિશે નહીં.

ુ નાઓ /ધોર્ો મુજબ જાહેરાતમાાં દશાગિેલ કે ટેગરી િાઈઝ જગ્યાની
(૭) રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સિ
ુ રિાન ુાં રહેશે.
સાંખ્ યાને ધ્યાને લઈ નીિે મુજબ અનસ
કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર
ઉમેદ િારોનીસાંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધ ુ

કુ લ જગ્યાઓથી ૦૩ ગ્ા

(૮) પ્રાથનમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગુ્ આખરી પસાંદ ગી માટે ગ્િામાાં આિશે . તેમજ ઉપયક્ુગ ત કોલમમાાં
દશાગિેલ સાંખ્ યા પ્રમા્ે રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિાના થતા ઉમેદ િારોમાાં , જો કોઇ ઉમેદ િારના
પ્રાથનમક કસોટીના ૧૦ ટકા કે તેથી ઓછા ગુ્ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગ્િામાાં આિશે નહીં.

ુ િ કરતાાં િધ ુ શૈક્ષચ્ક લાયકાત અને /અથિા
(૯) જાહેર ાતમાાં ઠરાિેલ લઘુતમ લાયકાત તેમજ અનભ
ુ િ અને/અથિા લાયકાતમાાં ઊંિી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોગ
િધ ુ અનભ
ઉમેદ િારોની સાંખ્ યા મયાગર દત કરી શકશે .

(૧૦) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુ્માાંથી પસાંદ ગી માટે ન ુાં લઘુતમ ધોર્ િગગ-૨ની
જગ્યાઓ માટે ચબનઅનામત િગગના ઉમેદ િારો માટે ૫૦ ગુ્ અને અનામત િગગના ઉમેદ િારો માટે ૩૫
ગુ્ રાખિામાાં આિે છે . ઇન્ટરવ્ય ુ કનમટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ઉમેદ િારના એકાં દર દે ખાિ (Overall
Performance) ને ધ્યાને લે િામાાં આિશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કનમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન ઉમેદ િારના Overall
ુ તે ગુ્ આપશે.
Performance ને ધ્યાનમાાં રાખી િિાગ નિિાર્ા કયાગ બાદ સિાગનમ
(૧૧) માજી સૈનનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદ િારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંનધત
કે ટેગરીના માજી સૈનનક તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદ િારો પૈકી જે ઉમેદ િારો આ પ્રમા્ે ના લઘુતમ ગુ્
મેળિતા હશે તેમને સબાંનધત કે ટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગ્િામાાં આિશે. જો જાહેરાતમાાં

જ્ાવ્યા પ્રમા્ે ની આ કે ટે ગરીઓ માટે રાખિામાાં આિેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘુતમ ગુ્
ુ તી સાંખ્ યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબાંનધત કે ટેગરીના લઘુતમ
મેળિતા ઉમેદ િારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પર
ગુ્ના ૧૦ % ધોર્ હળવ ુ કરીને પસાંદ ગી કરિામાાં આિશે.
(૧૨) મરહલા ઉમેદ િારો માટે લઘુતમ ગુ્ના ૧૦ ટકા ન ુાં ધોર્ હળવ ુ કરીને પસાંદ ગી પદ્ધનત
ુ રિાની રહેશે અને રૂબરૂ મુલાકાત બાદ જે તે કે ટેગરીના મરહલા ઉમેદ િારો માટે ની અનામત સાંખ્યા
અનસ
જેટલા મરહલા ઉમેદ િારોથી િધ ુ ઉમેદ િારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામ્ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદ િારોનો
સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદ િારોની પ્રનતક્ષાયાદીમાાં પસાંદ ગી ગ્િામાાં આિશે આ
જોગિાઇ મુજબ લઘુતમ લાયકી ધોર્ આ મુજબ રહેશે. ચબન અનામત િગગના મરહલા ઉમેદ િારો માટે
ુ તેમજ અનામત િગગના મરહલા ઉમેદ િારો માટે ૩૧ ગુ્ રાખિામાાં આિશે.
૪૫ ગ્
૧૬. રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કિે ર ી ખાતે જ લે િામાાં આિશે. ઉમેદ િારે પોતાના ખિે ઉપસ્સ્થત થિાન ુાં
રહેશે.
ુ ૂચિત જાનત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાનતના ઉમેદ િારો તથા બે રોજગાર ઉમેદ િારો કે જેઓના માતા(૨) અનસ
નપતા ની િાનષિક આિક આિકિેર ાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠા્ના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત
માટે આિિા તથા જિા માટે ગુજરાત એસ.ટી. નનગમ દ્વારા નનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમા્ે બસ ભાડુાં

મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદ િારે રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે નનયત ફોમગ ભરિાન ુ રહેશે અને તેની સાથે
અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમા્પત્રો રજુ
કરિાના રહેશે. જો ઉમેદ િાર અસલ પ્રમા્પત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લે િી.
૧૭. નીિે દશાગવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્િરૂપે છે જે સાંપ ૂ્ગ
નથી)
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમાાં દશાગિેલ નિગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદ િારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોિાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.

ુ ૂચિત જાનત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાનત, સા.શૈ.પ.િગગ તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદ િારે
(૭) અનસ
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમા્પત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) માજી સૈનનક ઉમેદ િારે રડસ્િાર્જ બુક ની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમેદ િારે શૈક્ષચ્ક લાયકાતના સાંદ ભગમાાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમા્પત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમા્પત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ િ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય)
(૧૧) ઉમેદ િારે અરજીપત્રકમાાં અનભ
પરાં ત ુ તેના સમથગનમાાં પ્રમા્પત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમા્પત્રમાાં તેઓનો
ુ િનો સમયગાળો, મળ
ુ પગાર,કુ લપગાર અને અન ુભિનો પ્રકાર દશાગ િે લ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર
અનભ
પે ડ ઉપર ન હોય.

ુ િેલ (ઉમેદ િારોને સબાંનધત)
(૧૨) ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી કરિાની રીત ક્રમાાંક : ૧૫ નીિે સિ
ુ ાિાની
પ્રમા્પત્રો / અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય તેિા લાગુ પડતા આધાર પર
પ્રમાચ્ત કરે લ નકલો આયોગને મોકલિામા આિેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદ િારોની
ુ ી ગ્ીને રદ ગ્િામા આિશે.
અરજી અધર
૧૮. નનમણ ૂક:(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંબાંધમાાં નનમણ ૂક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદ િારની સરકારશ્રી ના સાંબાંનધત
નિભાગને આયોગ દ્વારા ભલામ્ કરિામાાં આિશે. ઉમેદ િારોએ આખરી નનમણ ૂક પત્ર મેળિતાાં પહેલાાં

ુ ર અંગે ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત
કોમ્પ્યટ
મેળિી લે િાની રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદ િાર નનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) નનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંગે નો કોઇપ્
પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લે શે નહીં.
ુ િ/ઉંમર િગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમા્પત્રો કોઇપ્
(૩)ઉમેદ િારે તેની શૈક્ષચ્ક લાયકાત /અનભ
ુ પડશે તો તેની ઉમેદ િારી રદ થશે તેમજ ભલામ્ બાદની નનમણ ૂકપ્ રદ
તબક્કે અયોગ્ય માલમ
થિાને પાત્ર રહેશે અને આિા ઉમેદ િાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે , જેથી
ુ જ િોકસાઈથી પ્
ુ ગ રીતે
ઉમેદ િારને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે , તેમ્ે રજુ કરે લા પ્રમા્પત્રો ખબ
ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરિા.
૧૯. ગે રિતગણકૂાં અંગે દોનષત ઠરે લા ઉમેદ િારો નિરૂધ્ધ પગલાાં
ઉમે દિારોને આથી િેતિ્ી આપિામાાં આિે છે કે તે ઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપ્ પ્રકારની ખોટી મારહતી
દશાગ િિી નહી,તે મજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાાંત તે ઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિે જો કે તે ની
ુ ારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપ્ િેડાાં કરિા નહીં અથિા
પ્રમાચ્ત નકલમાાં કોઇપ્ સાંજોગોમાાં સધ
તે ઓએ આિા િેડાાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિે જો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તે થી િધ ુ દસ્તાિે જોમાાં
અથિા તે ની પ્રમાચ્ત નકલમાાં કોઇપ્ પ્રકારની અિોકસાઇ અથિા નિસાંગ તતા જ્ાય તો તે નિસાંગ તતાઓ
બાબતની સ્પષટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમે દિાર આયોગ દ્વારા દોનષત જાહેર થયે લ હોય અથિા થાય તો,

(૧) તે ઓની ઉમે દિારી અંગે કોઇપ્ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ ૂ્ગ કરાવ્ય ુ હોય,
(૪) બનાિટી દસ્તાિે જ રજુ કયાગ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષમકુ ત અથિા ખોટા નનિે દનો કરે લ હોય,
(૬) તે ઓની ઉમે દિારી અંગે કોઇપ્ અનનયનમત કે અન ુચિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અન ુચિત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય,

(૮) ઉત્તરિહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અનશષટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપ્ રીતની ગેરિતગ ણ ૂક આિરિી, જેિી કે અન્ય ઉમે દિારની જિાબિહીની નકલ
કરિી, પસ્ુ તક, ગાઇડ, કાપલી તે િ ા કોઇપ્ છાપે લ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથિા િાતચિત દ્વારા
કે કોઇ સાાંકેનતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમે દિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ પૈ કી કોઇપ્ ગેરરીતી
આિરિા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે નનયકુ ત થયે લા કમગ િારીઓને પજિ્ી કરિી, કોઇપ્
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોિાડિી, અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયે લ દરે ક અથિા કોઇપ્ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તે ્ે કે સીધી
અથિા
આડકતરી રીતે આયોગ પરદબા્ લાિનાર ઉમે દિાર નીિે દશાગ િે લ નશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો
હોય, ફોજદારી કાયગ િ ાહીને પ ાત્ર બનશે .
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમે દિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને /અથિા
ુ ાકાત માટે કાયમી કે મકુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તે ને આયોગ લે તે િ ી કોઇપ્ પરીક્ષા કે કોઇપ્ રૂબરૂ મલ
(૧)આયોગ દ્વારા લેિ ાનાર કોઇપ્ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર)રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપ્ નોકરીમાાંથ ી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સે િ ામાાં અગાઉથી જ હોય તો તે ન ા નિરૂધ્ધ સમચુ િત નનયમો અન ુસ ાર નશસ્તભાંગના
પગલાાં લઇ શકાશે .
(૧ર) ઉપરોકત નિગતોમાાં નનરદિ ષટ કરે લ નશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમે દિારને /કમગ િારીને
(૧) આરોપનામામાાં તે મ ની સામે ન ા સ્પષટ આરોપો અથિા કે સ ના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેખીતમાાં નશક્ષા અંગે બિાિનામ-ુાં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) નશક્ષા અંગે નનયત સમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આપિામાાં આિશે .

(સચિન પટિધગ ન )
સાંયક્ુ ત સચિિ
ુ રાત જાહેર સે િ ા આયોગ
ગજ

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદ ભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદ િાર
ુ ીમાાં https://gpscતા: ૧૫-૯-૨૦૧૭ , ૧૩.૦૦ કલાક થી તા: ૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધ

ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદ િારે અરજી કરિા માટે નીિે મુજબના Steps
ુ રિાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગ્ાશે.
(૧) થી (૧૬) અનસ
(૧)
(૨)

(૩)
(૪)

સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવ.ાંુ
Apply On line Click કરવ.ુાં આ પ્રમા્ે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now
બટન દે ખાશે.

સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ નિગતોનો
અભ્યાસ ઉમેદ િારોએ કરિો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવ.ાંુ
મદદનીશ બાગાયત નનયામક/ નિષય નનષ્ાાંત, સામાન્ય રાજય સેિા િગગ-૨ ઉપર click કરિાથી
જગ્યાની નિગતો મળશે.

તેની નીિે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format
માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદ િારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) નનશાની હોય તેની

નિગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેશે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

(૯)
(૧૦)

(૧૧)

(૧૨)

ID માાંગ્યા છે , તેની નિગત લખિી જેથી જરૂર જ્ાયે આયોગ ઉમેદ િારને મારહતગાર કરી શકે .
Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર
click કરવ ાંુ અને પોતાની શૈક્ષચ્ક નિગતો ભરિી.

Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરિી.
Experience Details પર “click” કરવ ુાં અને Experience Details ભરિી. િધ ુ Experience
ઉમેરિા માગતા હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી.

ુ િ ojas
Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરિી. જે િધારાનો અનભ
module માાં સમાનિષટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જ્ાવ્યા મુજબના
ુ િના કોઠા પ્રમા્ે આપે િધારાના અનભ
ુ િની નિગત ઉમેરીને મોકલિી.
અનભ

તેની નીિે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવ.ુાં
હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદ િારનો Application
Number generate થશે. જે ઉમેદ િારે સાિિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના
સાંદ ભગમાાં આયોગ સાથેના કોઈપ્ પત્રવ્યિહારમાાં તે દશાગિિાનો રહેશે.
ુ ારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application માાં જઇને
જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધ
કરી શકાશે, આ સનુ િધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક િખત અરજી Confirm
થઇ ગયા પછી / બાદ આ સનુ િધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
હિે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને
signature upload કરિાના છે . (ફોટાન ાંુ માપ ૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને
signature ન ાંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અને
signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં (10 KB)

સાઇઝથી િધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો
હિે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે

ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની
બાજુમાાં “Upload “ Button પર Click કરો હિે બાજુમાાં તમારો photo દે ખાશે. હિે આજ રીતે
(૧૩)

signature પ્ upload કરિાની રહેશે.

હિે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application
number” તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧:
Application preview ૨: confirm application દે ખાશે. ઉમેદ િારે “Application preview” પર

ુ ારો કરિાનો જ્ાય, તો Edit Application
click કરી પોતાની અરજી જોઈ લે િી. અરજીમાાં સધ
ુ ારો કરી લે િો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇ પ્ પ્રકારનો સધ
ુ ારો
ઉપર click કરીને સધ
ુ ારો થઇ
અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇ પ્ સધ
ુ ારિાની જરૂર ન જ્ાય તો જ confirm application પર click કરવ.ુાં
શકશે નહીં. જો અરજી સધ

Confirm application પર click કરિાથી ઉમેદ િારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્િીકાર થઈ

જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હિે પછીની બધીજ કાયગિાહી માટે જરૂરી
હોઈ, ઉમેદ િારે સાિિિાનો રહેશે. Confirmation number નસિાય કોઇપ્ પત્રવ્યિહાર કરી
(૧૪)

શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની નપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.

સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદ િારે ભરિાની અરજી ફી નીિે ના બે નિકલ્પ પૈકી કોઇપ્થી ભરી શકે
છે .

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:-સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદ િારે ભરિાની થતી ફી સાંદ ભે “Print Challan”

ઉપર કલીક કરીને નપ્રન્ટે ડ િલ્ની નકલ કાઢિાની રહેશે. આ નપ્રન્ટે ડ િલ્ની નકલ લઇને
ુ રની સનુ િધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ
નજીકની કોમ્પ્યટ
ુ ીમાાં ભરિાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગે ન ુાં
સનિિસ િાર્જ તાાઃ ૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩:00 કલાક સધ
િલ્ મેળિિાન ુાં રહેશે.
૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવ.ુાં અને નિગતો ભરિી
અને ત્યાાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવ.ાંુ ત્યાર બાદ આપેલ નિકલ્પોમાાં “Net
Banking of fee” અથિા “Other Payment Mode” ના નિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય નિકલ્પ પસાંદ
કરિો અને આગળની નિગતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે
તેવ ુાં Screen પર લખાયેલાં ુ આિશે. અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લે િી. જો પ્રરક્રયામાાં

કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળશે. આ િલ્ /
e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદ િારે પોતાની પાસે સાિિીને રાખિાના રહેશે
અને આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડા્ો સરહત તથા ફી ભરે લા

િલ્ની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની
કિે રીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહેશે.
(૧૫) ઉમેદ િારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાિિીને રાખિાન ુાં રહેશે અને જ્યારે
આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડા્ો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ
પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની કિે રીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના રહેશે.
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમા્પત્રો મોકલિા અંગે ની તકે દ ારી :ઓનલાઇન જાહેરાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીિે સ ૂિિેલ સાંબાંનધત પ્રમા્પત્રો
ુ ાિાની પ્રમાચ્ત કરે લ નકલો ક્રમાનસ
ુ ાર અચક
ુ જોડીને જાહેરાતમાાં
અને લાગુ પડતા આધાર પર
ુ ગ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાિિામાાં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક
દશાગિેલ નિગત મુજબ સાંપ્
બીડા્ો સરહત નનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદ ામાાં આયોગમાાં ગાાંધીનગર ખાતે જમા
કરાિિાના રહેશે.
(૧) ઉમેદ િારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ િાળાં )ની સ્પષટ અને સ્િચ્છ નકલ
ડાઉનલોડ કરિાની રહેશે. જેમાાં ફોટોિાફ, સહી સરહત નિગતો િાંિાય તેિી હોિી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષટ
ના હોય તો પાસપોટગ સાઇજનો ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહેશે. સહી સ્પષટ ના હોય તો
ફરીથી અરજીપત્રકમાાં સહી કરિાની રહેશે.

ુ ાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ુાં પ્રમા્પત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા
(૨) જન્મ તારીખના પર
છોડયાન ુાં પ્રમા્પત્ર માન્ય ગ્ાશે નહીં)

(૩) જાનતન ુાં પ્રમા્પત્ર (અન.ુ જાનત, અન.ુ જનજાનત અને સા. અને શૈ.પ. િગગના ઉમેદ િારો માટે )
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચ્ક પછાત િગગના ઉમેદ િારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગવ્યા મુ જબ નનયત
સમયગાળાન ુાં ગુજરાતી નમુના મુજબન ુાં પરરનશષટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગિેલ નાંબર અને તારીખન ુાં જ)
રજુ કરિાન ુાં રહેશે. પરરનશષટ-કના નિક્લ્પે અન્ય કોઇ પ્રમા્પત્ર માન્ય રાખિામાાં આિશે નરહિં. અંિે જીમાાં
Annexure-A ( જે કે ન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. પરરચ્ત
મરહલા ઉમેદ િારોએ આવ ુાં પ્રમા્પત્ર તેઓની માતા-નપતાના આિકના સાંદ ભગમાાં રજુ ાં કરિાન ુાં રહેશે. જો
આિા ઉમેદ િારોએ તેમના પનતની આિકના સાંદ ભગમાાં રજુ ાં કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખિામાાં આિશે
નરહિં.

(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદ િારોના રકસ્સામાાં સા.િ.નિ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મુજબન ુાં
નનયત નમુનામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સનુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / નસનિલ સર્જન / મેર ડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ
પ્રમા્પત્ર
(૬) માજી સૈનનક ઉમેદ િારોના રકસ્સામાાં રડસ્િાર્જ બુકની નકલ
(૭) પરરચ્ત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધ્ીન ુાં પ્રમા્પત્ર / અટક અથિા નામ બદલાિેલ હોય તો
તે અંગે ના જાહેરનામાની નકલ
ુ : લગ્ન ન કયાગ અંગે ના સોગાંદ નામાની નકલ
(૮) નિધિા મરહલા ઉમેદ િારોના રકસ્સામાાં પન
(૯) સ્નાતક ( બધાાં જ િષગ / સેમેસ્ટરના ગુ્પત્રક)
(૧૦) સ્નાતક પદિી પ્રમા્પત્ર
(૧૧) અનસ્ુ નાતક ( બધાાં જ િષગ / સેમેસ્ટરના ગુ્પત્રક)

(૧૨) અનસ્ુ નાતક પદિી પ્રમા્પત્ર ( જો જાહેરાતની જોગિાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો)
ુ ાિાની નકલ
(૧૩) નિદે શની યનુ નિનસિટ ી માાંથી પદિી મેળિેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગે ના પર
(૧૪) જાહેરાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદ િાર ધરાિે છે તેિો તેમ નો હક્ક દાિો
હોય તો આિા ઉમેદ િારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો / અનધકૃતતાની નિગતો / પ્રમા્પત્ર રજુ
કરિાન ુાં રહેશે.

(૧૫) સરકારી કમગિારીના સબાંધમાાં “ના-િાાંધા પ્રમા્પત્ર”
ુ િના પ્રમા્પત્રો ( જાહેર ાત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મેળિેલ અનભ
ુ િ, લાગુ પડતા
(૧૬) અનભ
સાંિગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની નિગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાગિિાના રહેશે.)
(૧૭) સાંશોધનપત્રો (જો જાહેર ાતની જોગિાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેદ િારોએ ભરે લ ફીની ઝે રોક્ષ નકલ

ુ ધ
ુ ાિા / પ્રમા્પત્રો
(૧૯) જાહેર ાતની જોગિાઇ અનસ
ાં ાનમાાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પર
અરજીપત્રક ચબડા્ો સાથે નનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદ ામાાં આયોગમાાં જમા કરાિિામાાં
ુ ાિા જોડિામાાં આિેલ
આિેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જ્ાિેલ જો કોઇ પ્ પ્રમા્પત્ર કે આધાર પર
નહીં હોય તો ઉમેદ િારી સીધે સીધી ઉમેદ િારી રદ કરિામાાં આિશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કે સમાાં
ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહેલાાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, િકાસ્ી કરીને જ,
તે અરજી મોકલિા જ્ાિિામાાં આિે છે .

ુ ના:- સાંપ્
ુ ગ અરજીપત્રક નનધાગરીત તારીખની સમય મયાગદ ામા આયોગમાાં જમા થઇ
ખાસ અગત્યની સિ
ુ તા પ્રમા્પત્ર મોકલિામાાં આિશે કે તે સ્સ્િકારિા બાબતે કોઇપ્ રજુઆત
ગયા બાદ નહીં જોડેલ ખટ
કે પત્ર વ્યિહાર કરિામા આિશે તો આયોગ દ્વારા નિિાર્ામાાં લે િાશે નહીં.

(૧૬) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદ િારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં , સાંજોગોિશાત, જો કોઇ ઉમેદ િારે
એકથી િધ ુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે નનયત ફી ભરે લ હશે, તો
તે માન્ય ગ્ાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગ્િામાાં આિશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી
છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગ્િામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદ િારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી
સાથે નનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા ઉમેદ િારની નનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી
અરજી માન્ય ગ્િામાાં આિશે. જો ઉમેદ િારે એકથી િધ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાં ડ
કરિામાાં આિશે નહીં.
અરજી ફી :
(૧) સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદ િારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સનિિસ િાર્જ
ભરિાનો રહેશે. અને ફી ભયાગ અંગે ન ુાં િલ્ મેળિિાન ુાં રહેશે.
(૨) મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી. પરાં ત ુ ગુજરાત
નસિાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદ િારોએ ઉમેદ િારી નોંધાિિી હોય તો,
ચબનઅનામત િગગના ઉમેદ િાર તરીકે જ

અરજી કરિાની રહેશે અને ચબનઅનામત િગગ માટે

નનયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સનિિસ િાર્જ ભરિાનો રહેશે.
(૩) ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદ િારને કોઇપ્
સાંજોગોમાાં પ્રાથનમક કસોટી / રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાાં બે સિા દે િામાાં આિશે નહી. આ ફી ફક્ત
ઓનલાઇન અથિા પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા જ સ્િીકારિામાાં આિશે. રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન
પોસ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના સ્િરૂપમાાં આ ફી સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. જેની ઉમેદ િારોએ ખાસ
નોંધ લે િી.
ઉમેદ િારોને ખાસ જ્ાિિાન ુાં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમા્પત્રોની િકાસ્ી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદ િાર, આ
જગ્યાના ભરતી નનયમો, તથા જાહેરાતની જોગિાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે
તો તેમની ઉમેદ િારી કોઇપ્ તબક્કે રદ કરિામાાં આિશે.
નોંધ : મદદનીશ બાગાયત નનયામક/ નિષય નનષ્ાાંત, સામાન્ય રાજય સેિા િગગ-૨ની જગ્યાના ભરતી
નનયમો, અરજી પત્રક સાથે જોડિાના આિશ્યક પ્રમા્પત્રોની નિગત, િયમયાગદ ામાાં છૂટછાટ, અરજી
કયા સાંજોગોમાાં રદ થિાને પાત્ર છે તેની નિગતો, પ્રાથનમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ, પરરનશષટ-’ક’ નો
નમ ૂનો, સરકારી કમગિારીએ રજુ કરિાના ના-િાાંધા પ્રમા્પત્રનો નમ ૂનો, શારીરરક અશક્તતા અંગે ના
પ્રમા્પત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય િધ ુ નિગતો આયોગની કિે રીના નોરટસ બોડગ અને
આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અને
મળશે.

www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા

