ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૧ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક:

૪૩/૨૦૧૮-૧૯ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકના કવિશ્નરશ્રી, કુ ટિર અને ગ્રાિોદ્યોગની કચેરી હેઠળની

ઈન્ડસ્રીયલ પ્રિોશન ઓફીસર, સાિાન્ય રાજ્ય સેિા, િગગ-૨ની કુ લ-૧૦ જગ્યાના ઉિેાિાર ંસા કરિા િાિે તા
૧૬/૦૭/૨૦૧૮,૧૩ ૦૦ કલાક થી તા ૩૧/૦૭/૨૦૧૮, ૧૩ ૦૦ કલાક સુધીિા ઓનલાઈન અરજીઓ િગાિિાિા આિે
છે આ જાહેરાત અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા ંહેલા ‘જાહેરાતની સાિાન્ય જોગિાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી
કરિાની રીત તેિજ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના નોિીસબોડગ ંર તથા આયોગની િેબસાઇિ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ંર જોિા વિનતી છે

ત્યારબાા જ ઉિેાિારે અરજી કરિાની રહેશે

પ્રાથવિક કસોિી યોજિાની તાાઃ ૦૪/૧૧/૨૦૧૮
પ્રાથવિક કસોિીના ંટરણાિનો સ ૂચચત િટહનો:- જાન્યુઆરી-૨૦૧૯
રૂબરૂ મુલાકાતનો સ ૂચચત િટહનો:- એવપ્રલ-૨૦૧૯
આખરી ંટરણાિ:- રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કાિકાજના ટાિસો ારમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરિાિા આિશે
જગ્યાનુ નાિ:- ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકના કવિશ્નરશ્રી, કુ ટિર અને ગ્રાિોદ્યોગની કચેરી હેઠળની ઈન્ડસ્રીયલ
પ્રિોશન ઓફીસર, સાિાન્ય રાજ્ય સેિા, િગગ-૨ની કુ લ-૧૦ જગ્યા
સાંવગગન ાંુ નામ

ક્રમ

કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે
અનામત જગ્યાઓ

૧

ચબન અનાિત

૦૬

૦૨

૨

સા અને શૈ ં િગગ

૦૩

૦૧

૩

અનુસ ૂચચત જન જાવત

૦૧

૦૦

કુ લ

૧૦

૦૩

નોંધ:
(૧) ચબન અનાિત કે િેગરીની કુ લ જગ્યા ંર ંસાગી જે તે કે િેગરીના ઉિેાિારો તથા તે ંૈકી િટહલા ઉિેાિારોએ
ંસાગીની પ્રટિયા ારમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે સબવધત સેિાની કાયગક્ષિતા જાળિી રાખિા વનયત કરે લ
લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરિાિા આિશે
(૨) અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારો ચબન-અનાિત જગ્યા િાિે અરજી કરી શકશે અને તે સજોગોિા તેઓને ચબનઅનાિતની કક્ષા િાિે ના ધોરણો લાગુ ંડશે
(૩) ઉક્ત જગ્યા િાિે શારીટરક વિકલાગતા ધરાિતા ઉિેાિારો િાિે અનાિત રાખિાિા આિેલ નથી ંરતુ B, OL,
BL, OA, OAL, LV અને HH પ્રકારની વિકલાગતાિાળા ઉિેાિારો અરજી કરી શકશે જેિાથી B, LV અને HH પ્રકારની
વિકલાગતા ધરાિતા ઉિેાિારો 40% થી 100% સુધીની વિકલાગતા હોય તેિા ઉિેાિારો અરજી કરી શકશે

(1) Educational Qualification:
(I) Possess, at least Second Class Bachelor’s degree in Engineering or Technology except-Civil
Engineering and a Post Graduate Degree or Diploma in Business Administration or Rural
Management or Entrepreneurship Development obtained from any of the universities established
or incorporated by or under the central or a State Act in India or any other educational institution
recognised as such or declared to be deemed as a university under section 3 of the University

Grants Commission Act, 1956 or Possess an equivalent qualification recognised by the All India
Council of Technical Education.
(2) Experience
(I) have about two years’ experience on the post not below the rank of Head Clerk, Class III or
Assistant Instructor, Class III, in the subordinate services of the Commissionerate of Cottage or
Rural Industries; or
(II) have about two years’ experience in the field of Administration in Government, Government
Undertaking, Board, Corporation, Local Bodies, Limited Company established under the
Companies Act, 2013 or University on the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of Head Clerk, Class III or Assistant Instructor, Class III, in the subordinate
services of the Commissionerate of Cottage or Rural Industries.
(૨) ગુજરાત મુલકી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્ય) વનયિો, ૧૯૬૭િા ઠરાવ્યા પ્રિાણેની કોમ્પ્યુિરના ઉંયોગ
અંગેની ંાયાની જાણકારી ધરાિતો હોિો જોઇશે; અને
(૩) ગુજરાતી અથિા ટહન્ાી અથિા તે બન્નેન ુ પ ૂરતુ જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઇશે
ંગાર ધોરણ:- ંે બેન્ડ રૂ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦/- (લેિલ-૮)
ઉંિર:- ૩૯ િર્ગથી િધુ નહીં
(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિા આિશે
(૨) જાહેરાતિા ઉંલી િયિયાગ ાા આંિાિા આિેલ છે , તેિા નીચે મુજબની છૂિછાિ િળિાંાત્ર છે
૧
૨
૩
૪

ચબન અનાિત િગગના િટહલા ઉિેાિારો

મુળ ગુજરાતના સા શૈ ં િગગ, તથા અનુ જનજાવત િગગના
ઉિેાિારો

મુળ ગુજરાતના સા શૈ ં િગગ, તથા અનુ જનજાવત િગગના
િટહલા ઉિેાિારો

ંાચ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગ ાાિા)
ંાચ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગ ાાિા)
ાસ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગ ાાિા)
(િટહલા તરીકેના ંાચ િર્ગ સટહત)

શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો :- હલનચલનની ખાિી ધરાિતા B, OL, BL, OA, OAL, LV અને HH પ્રકારની
વિકલાગતાિાળા ઉિેાિારો અરજી કરી શકશે જેિાથી B, LV અને HH પ્રકારની વિકલાગતા ધરાિતા ઉિેાિારો

40% થી 100% સુધીની વિકલાગતા હોય તેિા ઉિેાિારો અરજી કરી શકશે અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો હોય
તેઓને જ િેડીકલ બોડગ ના તબીબી પ્રિાણંત્રને આધીન ૧૦ િર્ગ સુધીની છૂિછાિ િળિાંાત્ર રહેશે આ વસિાય અન્ય શારીટરક
૫

અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો અરજી કરિાને ંાત્ર નથી (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગ ાાિા)
ગુજરાત સરકારના કિગચારીઓ કે

(૧) જાહેરાતિા લાયકાત તરીકે અનુભિ િાગેલ હોય તો ઉંલી િયિયાગ ાા લાગુ

કાયિી ધોરણે અથિા હગાિી ધોરણે

ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,ંશુ ચચટકત્સાની ંાિી કે ટડપ્લોિાની જગ્યા ંર વનિણકૂ

જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીિા
સળગ

છ

િાસ

સુધી

કાિગીરી

જાહેરાતિાની

જગ્યાિા

બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથિ
વનિણકૂ

ાશાગિેલ િયિયાગ ાાની અંાર થયેલ
હોય તેિા કિગચારીઓ

ંડશે નહીં (૨) જાહેરાતિા અનુભિને લાયકાત તરીકે િાગેલ ન હોય ંરતુ
ંાિેલ કિગચારીને જાહેરાતિાની આિી લાયકાતિાળી જગ્યા (Any such post) િાિે
ઉંલી િયિયાગ ાા લાગુ ંડશે નહીં

(૩) જાહેરાતિા ાશાગિેલ જગ્યા િાિે અનુભિ એક લાયકાત તરીકે િાગેલ ન હોય ત્યારે

જે સિગગિાથી બઢતી િળિાંાત્ર હોય તેિા ફરજ બજાિતા કિગચારીને , તેઓએ
બજાિેલ સેિાના સિય અથિા િધુિા િધુ ંાચ િર્ગની છૂિછાિ તે બે ંૈકી જે ઓછ
હોય તેિલી છૂિછાિ િળશે

નોંધ:૧ ઉિેાિારોએ જાહેરાત િિાક અને જગ્યાનુ નાિ સ્ંષ્િ રીતે િાચીને ઓન લાઇન અરજી કરિી ઓનલાઇન અરજી
કરતી િખતે તિાિ વિગતો અરજીંત્રકિા ભયાગ બાા, તે વિગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર ંછે જ અરજી કન્ફિગ કરિાની
રહેશે
૨ કન્ફિગ થયેલ અરજીંત્રકની વિગતો કે તેિા ઉિેાિારે આંેલ િાટહતીિા ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સુધારો કરિાની
રજૂઆત/વિનતી ગ્રાહ્ય રાખિાિા આિશે નહીં
૩ એક કરતા િધારે સખ્યાિા અરજી કયાગ ના ટકસ્સાિા છે લ્લે કન્ફિગ થયેલ અરજીંત્રક જ િાન્ય રાખિાિા આિશે ચબન
અનાિત િગગના ઉિેાિારો િાિે છે લ્લે કન્ફિગ થયેલ ફી સાથેન ુ અરજીંત્રક િાન્ય રાખિાિા આિશે
૪ ઉિેાિારોએ રૂબરૂ મુલાકાતને ંાત્ર થયાના ટકસ્સાિા રજૂ કરિાના થતા પ્રિાણંત્રો (સાિાન્ય સ ૂચનાઓિા આંેલ
િિિા) તૈયાર રાખિાના રહેશે

(આશા શાહ)
ુ ત સચિવ
સાંયક
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH
Advt. No.: 43/2018-19 : Online applications are invited for the post of , Industrial Promotion
Officers Class II, in the General State Service, Under the Commissionerate of Cottage and Rural
Industries, Gujarat State, during Date:16/07/2018,13.00 p.m. to Date: 31/07/2018,13.00 p.m.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
online application.
- Tentative Date for P.T:- 04/11/2018
- Tentative month for P.T Result: January-2019
- Tentative month for Interview: April-2019
Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview.
Total No. of vacancy:-10 (Ten) (As Under)
No.
Category
Total vacancy
Out of total Post reserved for Women
06
1
GENERAL
02
03
2
SEBC
01
01
3
ST
00
Total
10
03
Note: (1) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof
Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective
categories and also women candidates of that category and on the basis of qualifying standard
prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved
Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(3) For said post not a single vacancy is reserved for the Physically Disabled candidates. Though
the candidates having disability of B, OL, BL, OA, OAL, LV and HH are eligible to apply for the
post. The candidates having disability of B, LV and HH of 40% or more and up to 100% are
eligible to apply for the post.
(1) Educational Qualification:
(I) Possess, at least Second Class Bachelor’s degree in Engineering or Technology except-Civil
Engineering and a Post Graduate Degree or Diploma in Business Administration or Rural
Management or Entrepreneurship Development obtained from any of the universities established
or incorporated by or under the central or a State Act in India or any other educational institution
recognised as such or declared to be deemed as a university under section 3 of the University
Grants Commission Act, 1956 or Possess an equivalent qualification recognised by the All India
Council of Technical Education.
(2) Experience
(I) have about two years’ experience on the post not below the rank of Head Clerk, Class III or
Assistant Instructor, Class III, in the subordinate services of the Commissionerate of Cottage or
Rural Industries; or

(II) have about two years’ experience in the field of Administration in Government, Government
Undertaking, Board, Corporation, Local Bodies, Limited Company established under the
Companies Act, 2013 or University on the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of Head Clerk, Class III or Assistant Instructor, Class III, in the subordinate
services of the Commissionerate of Cottage or Rural Industries. (2) Possess the basic knowledge of
computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment
(General) Rules, 1967;
(3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Pay Band- RS. 44900-142400/- (Level-8)
AGE: - Not more than 39 years.
(1) Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
(2) Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:-

1 Women Candidates belonging to Unreserved 05 Years (maximum up to 45 years)
Category
2 SEBC, and ST Candidates of Origin of Gujarat

05 Years (maximum up to 45 years)

3 Women Candidates belonging to SEBC and S.T 10 Years (maximum up to 45 years)
Category of Gujarat Origin
(Including 05 Years relaxation for
Women)
4 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have disability of
B, OL, BL, OA, OAL, LV and HH can apply for the post. Candidates having disability of B,
LV and HH of 40% to 100% are eligible to apply for the post. They shall get 10 years
relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation according to Govt.
Rules. Candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible
to apply for this post. (maximum up to 45 years)
5 A candidate who 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.

(i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper
age limit shall not apply.
(ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a
Govt. servant 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. Candidates shall carefully read Advertisement No. 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 confirmed application with fees will be considered by the
Commission.
4. Candidates shall keep ready the certification required in case of eligibility for interview (in
the order mentioned in general instruction.)

(Asha Shah)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧. નાગહરકત્વ:ઉિેાિાર, (ક) ભારતનો નાગટરક અથિા (ખ) નેંાળનો પ્રજાજન અથિા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ) વતબેિનો
વનિાગ વસત જે ભારતિા કાયિી િસિાિ કરિાના ઇરાાાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ ંહેલા ભારતિા આિેલા હોિા જોઇએ,
અથિા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતિા કાયિી િસિાિ કરિાના ઇરાાાથી ંાટકસ્તાન, પ ૂિગંાટકસ્તાન
(બાગ્લાાે શ), બિાગ (મ્યાનિાર), શ્રીલકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, જેિા પ ૂિગઆટિકાના ાે શો, સયુક્ત પ્રજાસત્તાક િાઝાનીયા,
ઝાબીયા, િલાિી, ઝૈર, ઇથોંીયા, અથિા વિયેિનાિથી સ્થળાતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ ંરતુ ંેિાિિાક (ખ),
(ગ), (ઘ) અને (ચ)િા આિતા ઉિેાિારોના ટકસ્સાિા સરકારે ંાત્રતા પ્રિાણંત્ર આંેલ હોવુ જોઇએ
નોંધ:- જે ઉિેાિારના ટકસ્સાિા ંાત્રતા પ્રિાણંત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉિેાિારનુ અરજીંત્રક આયોગ વિચારણાિા લેશે
અને જો વનિણ ૂક િાિે તેિના નાિની ભલાિણ કરિાિા આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેિના ટકસ્સાિા ંાત્રતા પ્રિાણંત્ર
આંિાની શરતે કાિચલાઉ વનિણકૂ આંશે
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત િાિે અરજી કન્ફિગ કરીને ચબન અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારોએ ંોસ્િ ઓટફસિા અથિા
ઓનલાઈન ફી રૂ ૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જિા કરાિિાની રહેશે જ્યારે અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારોએ તથા શારીટરક
અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારોએ ંોસ્િ ઓટફસિા ફી જિા કરાિિાની રહેશે નહીં કન્ફિગ થયેલ અરજીંત્રકની નકલ
તથા પ્રિાણંત્રો આયોગની કચેરી/ંોસ્િઓટફસિા જિા કરાિિાના નથી ંરતુ અરજીંત્રકની નકલ ંોતાની ંાસે
રાખિાની રહેશે અને જ્યારે એસ એિ એસ./િંાલ/આયોગની િેબસાઈિના િાધ્યિથી અરજીંત્રક જિા કરાિિાનો
સાે શો િળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રિાણંત્રો સાથે અરજીંત્રક આયોગની કચેરીિા િોકલિાનુ રહેશે
(૨) જો એક કરતા િધુ જાહેરાત િાિે અરજી કરિાની હોય તો ારે ક જાહેરાત િાિે અલગ અલગ અરજી કરિાની રહેશે
અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે
(૩) અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારો જો ચબનઅનાિત જગ્યા િાિે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે નહી
(૪) અરજી ફી િગરની અચગ્રિ નકલ વિચારણાિા લેિાિા આિશે નહી.
(૫) અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારો િાિે જાહેરાતિાઅનાિત જગ્યાઓ ાશાગ િેલ ન હોય ત્યા આિા ઉિેાિારો ચબનઅનાિત
જગ્યા િાિે અરજી કરીશકશે અને તેને ચબનઅનાિતના ધોરણો લાગુ ંડશે
(૬) જાહેરાતિા િટહલા ઉિેાિારો િાિે જગ્યાઓ અનાિત નહોય તો ંણ જે તે કે િેગરીિા િટહલા ઉિેાિારો અરજી કરી
શકે છે
(૭) જાહેરાતિા જે તે કેિેગરીિા કુ લ જગ્યાઓ ંૈકી િટહલા ઉિેાિારો િાિે અમુક જગ્યાઓ અનાિત હોય ત્યારે િટહલા
ઉિેાિારોની અનાિત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉિેાિારો િાિે અનાિત છે તેિ ગણિાનુ
નથી, આ જગ્યાઓ ંર પુરુર્ તેિજ િટહલા ઉિેાિારોની ંસાગી િાિે વિચારણા થઇ શકે છે , પુરુર્ તેિજ િટહલા
ઉિેાિારો અરજી કરી શકે છે . (ાા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ ંૈકી ૦૩ જગ્યા િટહલા ઉિેાિાર િાિે અનાિત છે ંરતુ બાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સાિે િટહલા ઉિેાિાર ંણ ંસાગી ંાિી શકે છે .)
(૮) જાહેરાતિા િાત્ર િટહલા ઉિેાિારો િાિે જગ્યાઓ અનાિત હોય તો ંણ જે તે કે િેગરીિા પુરુર્ ઉિેાિાર અરજી
કરી શકે છે કે િ કે િટહલા ઉિેાિાર ઉંલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ ંર ંસાગી િાિે પુરુર્ ઉિેાિારોની વિચારણા
ુ ા
થઇ શકે છે ંરતુ જે જગ્યાઓ િટહલા ઉિેાિારો િાિે જ અનાિત હોય અને તે જગ્યા ઉંર િટહલા ઉિેાિારો પુરેપર
ંસાગી ંાિે જેિલી સખ્યાિા ંસાગી ંાિે તો તેિને જ પ્રથિ વિચારણાિા લેિાના થશેઅને કોઇ િટહલા ઉિેાિાર
ંસા ન થાય કે ઓછા િટહલા ઉિેાિાર ંસા થાય તો તેિલા પ્રિાણિા પુરુર્ ઉિેાિારોને ધ્યાનિા લેિાિા

આિશે (ાા ત કુ લ ૧૦ જગ્યા િટહલા ઉિેાિાર િાિે અનાિત છે અને ૦૮ િટહલા ઉિેાિાર ંસા થાય છે તો ૦૨ પુરુર્
ઉિેાિારો ંસાગી ંાિી શકે છે )
(૯) ઓનલાઇન જાહેરાત િાિે ના ભરે લા અરજીંત્રક (જે રોલ નબર ંર ઉિેાિાર ઉંક્સ્થત રહ્યા હોય તે જ
અરજીંત્રક) ચબડાણ સટહત આયોગની કચેરીિા હાલ પ ૂરતા િોકલિા નહીં, આયોગ દ્રારા જ્યરે િગાિિા આિે ત્યારે જ
િોકલી આંિા
૩. જન્મ તારીખ:(૧) જન્િ તારીખના પુરાિા િાિે એસ એસ સી. બોડગ દ્વારા અંાયેલ એસ એસ સી ઇ પ્રિાણંત્ર જ િાન્ય રાખે છે
ંરતુ આ પ્રિાણંત્રિા ાશાગ િેલ જન્િ-તારીખ ખોિી હોિાનુ ઉિેાિારિાને તો સક્ષિ અવધકારીએ આંેલ િય અને
અવધિાસના પ્રિાણંત્રની પ્રિાચણત નકલ િોકલિાની રહેશે આ પ્રિાણંત્રિા અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્ંષ્િંણે જણાિેલ
હોવુ જોઇએ કે તેઓએ એસ એસ સી કે તેની ંરીક્ષાનુ મ ૂળ પ્રિાણંત્ર તંાસેલ છે અને ંોતાની સિક્ષ રજૂ કરિાિા
આિેલ પુરાિાઓને આધારે ઉિેાિારની સાચી જન્િતારીખ

છે જે એસ એસ સી કે તેની સિકક્ષ ંરીક્ષાના

પ્રિાણંત્રિા ાશાગ િેલ જન્િતારીખ કરતા જુ ાી છે તથા િાનિાને પુરતુ કારણ છે

ઉિેાિારે રજુ કરે લ િય અને

અવધિાસનુ પ્રિાણંત્ર તેની વિશ્વાસહતાગ (credibility)ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેિાિા
આિશે
(૨) ઉિેાિારે અરજી ંત્રકિા ાશાગ િેલ જન્િ-તારીખિા ંાછળથી કોઇંણ કારણસર ફેરફાર થઈશકશે નહી
૪.વયમયાગ દા:(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિા આિશે

૧
૨
૩
૪

૫

ચબન અનાિત િગગના િટહલા ઉિેાિારો
ંાચ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગાાિા)
મુળ ગુજરાતના સા શૈ ં િગગ, તથા અનુ જનજાવત ંાચ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગાાિા)
િગગના ઉિેાિારો
મુળ ગુજરાતના સા શૈ ં િગગ, તથા અનુ જનજાવત ાસ િર્ગ (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગાાિા)
િગગના િટહલા ઉિેાિારો
(િટહલા તરીકેના ંાચ િર્ગ સટહત)
શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો :- હલનચલનની ખાિી ધરાિતા B, OL, BL, OA, OAL, LV અને
HH પ્રકારની વિકલાગતાિાળા ઉિેાિારો અરજી કરી શકશે જેિાથી B, LV અને HH પ્રકારની
વિકલાગતા ધરાિતા ઉિેાિારો 40% થી 100% સુધીની વિકલાગતા હોય તેિા ઉિેાિારો અરજી કરી
શકશે અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો હોય તેઓને જ િેડીકલ બોડગ ના તબીબી પ્રિાણંત્રને આધીન ૧૦ િર્ગ
સુધીની છૂિછાિ િળિાંાત્ર રહેશે આ વસિાય અન્ય શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો અરજી કરિાને ંાત્ર
નથી (િધુિા િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગ ાાિા)
ગુજરાત સરકારના કિગચારીઓ કે (૧) જાહેરાતિા લાયકાત તરીકે અનુભિ િાગેલ હોય તો ઉંલી િયિયાગ ાા
જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીિા લાગુ ંડશે નહીં (૨) જાહેરાતિા અનુભિને લાયકાત તરીકે િાગેલ ન હોય
કાયિી ધોરણે અથિા હગાિી ંરતુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,ંશુ ચચટકત્સાની ંાિી કે ટડપ્લોિાની
ધોરણે સળગ છ િાસ સુધી જગ્યા ંર વનિણકૂ ંાિેલ કિગચારીને જાહેરાતિાની આિી લાયકાતિાળી
કાિગીરી બજાિતા હોય અને જગ્યા(Any such post)િાિે ઉંલી િયિયાગાા લાગુ ંડશે નહીં
તેઓની
પ્રથિ
વનિણકૂ (૩) જાહેરાતિા ાશાગિેલ જગ્યા િાિે અનુભિ એક લાયકાત તરીકે િાગેલ ન
જાહેરાતિાની જગ્યાિા ાશાગિેલ હોય ત્યારે જે સિગગિાથી બઢતી િળિાંાત્ર હોય તેિા ફરજ બજાિતા
િયિયાગાાની અંાર થયેલ હોય કિગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સિય અથિા િધુિા િધુ ંાચ િર્ગની
તેિા કિગચારીઓ
છૂિછાિ તે બે ંૈકી જે ઓછ હોય તેિલી છૂિછાિ િળશે

(૨) જાહેરાતિા ઉંલી િયિયાગ ાા આંિાિા આિેલ છે ,તેિા નીચે મુજબની છૂિછાિ િળિાંાત્ર છે

૫. શૈક્ષચિક લાયકાત:(૧) ઉિેાિાર જાહેરાતિા ાશાગ િેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા હોિા જોઇએ
(૨) ઉિેાિારે શૈક્ષચણક લાયકાત િાન્ય યુવનિવસિિી/સસ્થાિાથી િેળિેલ હોિી જોઇએ
(૩) ઉિેાિારે અરજી સાથે િાન્ય યુવનિવસિિી/સસ્થાના ગુણંત્રક (બધા જ િર્ો/સેિેસ્િર) અને ંાિી પ્રિાણંત્રોની
સ્િય પ્રિાચણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે કોલેજના આચાયગ દ્વારા અંાયેલ પ્રિાણંત્ર િાન્ય ગણિાિા આિશે નહી
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કાિચલાઉ ધોરણે િાન્ય રાખિી તેિો ઉિેાિારનો હક્ક ાાિો સ્િીકારિાિા આિશે નહી
(૫) જાહેરાતિા ાશાગ િેલ લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત ઉિેાિાર ધરાિે છે તેિો તેિનો હક્ક ાાિો હોય તો આિા
ઉિેાિારે સિકક્ષતા પ્રસ્થાવંત કરતા આાે શો/અવધકૃ તતાની વિગતો આંિાની રહેશે
૬. અનુભવ :(૧) િાગેલ અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિા આિશે
(૨) (અ) જાહેરાતિા અન્યથા જોગિાઇ કરિાિા ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો િેળિિાિા આિે તે તારીખથી, (બ)
અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સાભગિા અનુભિ ગણિાિા આિશે
(૩) ઉિેાિારે અરજીિા જે અનુભિ ાશાગ િેલ હોય તેના સિથગનિા અનુભિનો સિયગાળો (ટાિસ, િાસ, િર્ગ), મ ૂળ
ંગાર અને કુ લ ંગારની વિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/િેળિેલ અનુભિની વિગતો સાથેન ુ પ્રિાણંત્ર રજુ
કરિાનુ રહેશે આવુ પ્રિાણંત્ર સસ્થાના લેિરંેડ ંર સક્ષિ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ુ રજુ કરિાનુ રહેશે
(૪) ઉિેાિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રિાણંત્રિા ંાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનતી િાન્ય રાખિાિા આિશે નહીં
અરજી કયાગ ંછી અનુભિના નિા પ્રિાણંત્રો સ્િીકારિાિા આિશે નહી

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંત્રત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ
અનુભવ માન્ય અનુભવ તરીકે ગિત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
૭. અનુસ ૂચિત જાત્રત, અનુસ ૂચિત જનજાત્રત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગગ:(૧) મ ૂળ ગુજરાતના સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે ંછાત િગગના ઉિેાિારોને જ અનાિત િગગના ઉિેાિાર તરીકે લાભ
િળશે
(૨) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે ંછાત િગગના ઉિેાિારો િગગની વિગત અરજીંત્રકિા અચ ૂક આંિી.
(૩) ઉિેાિારે અરજીંત્રકની સબવધત કોલિિા જે તે અનાિત કક્ષા ાશાગ િેલ નહી હોય તો ંાછળથી અનાિત િગગના
ઉિેાિાર તરીકે લાભ િેળિિાનો હક્ક ાાિો િાન્ય રાખિાિા આિશે નહીં.
(૪) અનાિત િગગનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેાિારે તેના સિથગનિા સક્ષિ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનાિા
આંિાિા આિેલ જાવત પ્રિાણંત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સાિેલ કરિાની રહેશે . અરજીંત્રક સાથે જાવત
પ્રિાણંત્રની નકલ સાિેલ નહીં હોય તો તે ંાછળથી સ્િીકારિાિા આિશે નહીં અને અરજીંત્રક રા થિાને ંાત્ર
બનશે.
(૫) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે ંછાત િગગના ઉિેાિારોને અનાિતનો લાભ જો તેઓનો સિાિેશ “ઉન્નત િગગિા”
નહી થતો હોય તો જ િળિાંાત્ર થશે.
(૬) (અ) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે ંછાત િગગના ઉિેાિારોએ ઉન્નત િગગિા સિાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ
સાિાજજક ન્યાય અને અવધકાટરતા વિભાગના તા ૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમુના
‘ંટરવશષ્િ-ક’ મુજબનુ

અથિા ઉક્ત વિભગના તા ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાિથી વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમુના

‘ંટરવશષ્િ-૪’ મુજબનુ પ્રિાણંત્ર રજુ કરિાનુ રહેશે
(બ) તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાા ઇસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત િગગિા સિાિેશ નહી થિા અંગેન ુ
પ્રિાણંત્ર’ િહત્તિ અિવધ ઇસ્યુ થયા-િર્ગ સટહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે ંરતુ આવુ પ્રિાણંત્ર સબવધત
જાહેરાત િાિે ઓનલાઇન અરજી કરિાની તારીખ સુધીિા ઇસ્યુ કરાયેલ હોવુ જોઇએ

નોંધ: ઉન્નત િગગિા સિાિેશ નહી હોિા અંગેના પ્રિાણંત્રની િાન્યતા/સ્િીકૃતી તથા સિયગાળા અને અિવધના
અથગઘિન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/ંટરંત્રોની જોગિાઇઓ આખરી ગણાશે
(ક) ંટરણીત િટહલા ઉિેાિારોએ આવુ પ્રિાણંત્ર તેિના િાતા-વંતાની આિકના સાભગિા રજુ કરિાનુ રહેશે,
જો આિા ઉિેાિારોએ તેિના ંવતની આિકના સાભગિા આવુ પ્રિાણંત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેિની અરજી રા
કરિાિા આિશે જો કોઇ ઉિેાિારે વનયત સિયગાળા ારમ્યાન ઇસ્યુ થયેલ વનયત નમ ૂનાનુ પ્રિાણંત્ર રજૂ કરે લ
નટહ હોય તો તેઓની અરજી અિાન્ય ગણિાિા આિશે અને તેઓને ચબનઅનાિત જગ્યા સાિે ંણ વિચારણાિા
લેિાિા આિશે નટહ
(ડ) ઉિેાિારે ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગિા સિાિેશ નહી થિા અંગેન ુ પ્રિાણંત્ર’ ની વિગતો
જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહેશે જો આિા પ્રિાણંત્રિા કોઇ ભ ૂલ હોિાને કારણે
ઉિેાિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાાનુ નવુ પ્રિાણંત્ર િેળિે તો ંણ સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે ંછાત
િગગના ઉિેાિાર તરીકે ંાત્ર થિા િાિે ઓનલાઇન અરજીિા જણાિેલ પ્રિાણંત્ર જ િાન્ય રહેશે
(ઇ) ઉન્નત િગગિા સિાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ પ્રિાણંત્ર આંિા િાિે ૬ િાંાડો ધ્યાને લેિાય છે
પ્રિાણંત્રની અિવધ હિે ત્રણ િર્ગની છે ંરતુ ઉક્ત િાંાડો ંૈકી કોઇંણ િાંાડિા આ અિવધ ારમ્યાન
ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈવછક જાહેરાત સબવધત ઉિાિારે તથા તેના િાતા-વંતા/િાલીએ સ્િય સબવધત
સત્તાવધકારી તેિજ તેના દ્વારા પ્રિાણંત્રિા કોઇ ફેરફાર કરિાિા આિે તો ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગને કરિાની
રહેશે ઉિાિાર/િાતા-વંતા/િાલી આિી જાહેરાત નટહિં કરીને કોઇંણ વિગતો છૂંાિશે તો તેઓ કાયાે સરની
કાયગિાહીને ંાત્ર બનશે અને તેઓએ િેળિેલ અનાિતનો લાભ રદ્દ કરિાંાત્ર થશે ઉન્નત િગગિા સિાિેશ નહી
થિા અંગેન ુ પ્રિાણંત્ર િેળિિા િાિે ના કોઇંણ િાંાડિા ફેરફારની સ્િૈવછક જાહેરાત કરિાની જિાબાારી
ઉિાિાર/િાતા-વંતા/િાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સયુક્ત રીતે રહેશે
(૭) સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મુજબ અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારો ચબનઅનાિત િગગના ઉિેાિારોની સાથે વનયત
ધોરણો (અથાગ ત િયિયાગ ાા, અનુભિની લાયકાત, ચબનઅનાિત િગગના ઉિેાિારો િાિે અંનાિેલ હોય તેના કરતા
િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) િા છૂિછાિ લીધા વસિાય ંોતાની ગુણિત્તાના આધારે ંસાગી ંાિે તો ચબનઅનાિત
જગ્યાની સાિે ગણતરીિા લેિાના થાય છે
(૮) ઉિેાિારે અરજીિા જાવત અંગે જે વિગત ાશાગ િેલ હશે તેિા ંાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનતી િાન્ય રાખિાિા
આિશે નહી
૮. માજી સૈત્રનક
(૧) િાજી સૈવનક ઉિેાિારોએ અરજીંત્રકિા વિગતો આંિાની રહેશે
(૨) િાજી સૈવનક ઉિેાિારે ટડસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીંત્રક સાથે અચ ૂક િોકલિાની રહેશે
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારોએ અરજીંત્રકિા વિગતો આંિાની રહેશે
(ખ) શારીટરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ હોય તેિા ઉિેાિારને જ શારીટરક અશક્તતાનો લાભ િળિાંાત્ર રહેશે.
શારીટરક અશક્તતાનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેાિારે (૧) શ્રિણનીખાિી (૨) હલનચલન અશક્તતા અથિા િગજનો
લકિો તે ંૈકીની કઇ શારીટરક અશક્તતા છે તે ાશાગ િવુ
(ગ) જાહેરાતિા શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારો િાિે અનાિત જગ્યા ાશાગ િેલ ન હોય, ંરતુ જગ્યાની ફરજોને
અનુરૂં જે પ્રકારની શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારોને ંાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત િાિે અરજી કરી શકશે
(ઘ) શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારે તેના સિથગનિા સાિાન્ય િહીિિ વિભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ના ંટરંત્ર
િિાક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી વનયત થયેલ નમ ૂનાિા સરકારી હોક્સ્ંિલના સુવપ્રિે ન્ડેન્િ/વસવિલ સર્જન/િેડીકલ
બોડગ દ્વારા આંિાિા આિેલ પ્રિાણંત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક િોકલિાની રહેશે જો પ્રિાણંત્રની નકલ સાિેલ

કરિાિા નહીં આિેલ હોય તો તે ંાછળથી સ્િીકારિાિા આિશે નહીં શારીટરક અશક્ત ઉિેાિાર તરીકેનો લાભ
િળિાંાત્ર થશે નહીં
(ચ) શારીટરક અશક્ત ઉિેાિારોના ટકસ્સાિા અરજી કયાગ ની તારીખ બાા ભરતી પ્રટિયાના કોઇ ંણ તબક્કે જે કોઇ
ઉિેાિાર “Physical Disabled”

(શારીટરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી ાસ્તાિેજો/પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેિા

ઉિેાિારની રજૂઆત િળ્યા તારીખ ંછીના ભરતી પ્રટિયાના જે ંણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા
ઉિેાિારને “PD” (શારીટરક અશક્ત) ઉિેાિાર તરીકે ના િળિાંાત્ર તિાિ લાભ/છૂિછાિ િળિાંાત્ર થશે આિા
લાભો કે છૂિછાિ ભરતી પ્રટિયાના પુણગ થયેલ તબક્કા િાિે ંશ્વાાિતી અસરથી આંી શકાશે નટહ
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર
િટહલાઓની અનાિત જ્ગગ્યાઓ િાિે જો યોગ્ય િટહલા ઉિેાિાર ઉંલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે
કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉિેાિારોને ફાળિી શકાશે
જો ઉિેાિારનો સિાિેશ અનાિત િગગ , િાજી સૈવનક, શારીટરક અશક્તતા, િટહલા કે વિધિા ંૈકીના વિકલ્ંો ંૈકી એક
થી િધુ વિકલ્ંોિા થતો હોય તેિા ટકસ્સાિા તેને લાગુ ંડતા વિકલ્ંો ંૈકી જેિા િધુ લાભ િળિાંાત્ર હશે તે િળશે
૧૧. ત્રવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉિેાિાર વિધિા હોય તો અરજીંત્રકિા તે કોલિ સાિે “હા” અિશ્ય લખવુ અન્યથા “લાગુ ંડતુ નથી” એિ
ાશાગ િવુ
(૨) વિધિા ઉિેાિારે જો પુન:લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી ંત્રકિા તે કોલિ સાિે “હા” અચ ૂક લખવુ અન્યથા “લાગુ
ંડતુ નથી” એિ ાશાગ િવુ
(૩) વિધિા ઉિેાિારે પુન:લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિધિા ઉિેાિાર તરીકે લાભ િેળિિા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે
પુન:લગ્ન કરે લ નથી તેિી એટફડેવિિ રજુ કરિાની રહેશે
(૪) વિધિા ઉિેાિારને સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મુજબ તેઓએ િેળિેલ ગુણિા ંાચ િકા ગુણ ઉિેરિાિા
આિશે
(ં) કોઇ િટહલા ઉિેાિાર જાહેરાત િાિે અરજી કરે તે સિયે ‘’વિધિા‘’

ન હોય, ંરતુ અરજી કયાગ બાા અથિા

જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાા અથિા ભરતી પ્રટિયાના કોઇંણ તબક્કે “વિધિા” બને અને તે
અંગે જરૂરી ાસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુ આત િળ્યા તારીખ ંછીના ભરતી પ્રટિયાના જે ંણ તબકકા બાકી
હોય તે તબકકાથી જ તેિા િટહલા ઉિેાિારોને ‘’વિધિા િટહલા ઉિેાિાર‘’ તરીકે ના લાભ આંિાિા આિશે
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:(૧)

ગુજરાત

સરકારના

સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર

હસ્તકના

કોંોરે શન/કંનીઓિા

સેિા

બજાિતા

અવધકારીઓ/કિગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાભગિા બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉિેાિારે ંોતાના
વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી ટાન-૭ િા અચ ૂક કરિાની રહેશે જો ઉિેાિારના વનયોક્તા તરફથી
અરજી િોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાા ૩૦ ટાિસિા અરજી કરિાની ંરિાનગી નહીં આંિાની જાણ કરિાિા આિશે
તો તેઓની અરજી નાિજુ ર કરી ઉિેાિારી રા કરિાિા આિશે
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇંણ રાજ્ય સરકારની નોકરીિા હોય તેિા ઉિેાિારે ખાતા િારફત અરજી
િોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી સાથે વનિણ ૂક અવધકારીનુ ના િાધા પ્રિાણંત્ર રજુ કરિાનુ રહેશે
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સિયે ઉિેાિારે સક્ષિ અવધકારી દ્વારા આંિાિા આિેલ ના િાધા પ્રિાણંત્ર રજુ કરિાનુ રહેશે

૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્તકની
સસ્થાઓ દ્વારા ઉિેાિાર ક્યારે ય ંણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત અરજીંત્રકિા આંિાની રહેશે જો
ઉિેાિારનો ગેરલાયકનો સિય ચાલુ હશે તો આિા ઉિેાિારની અરજી રા થિાને ંાત્ર બનશે
૧૪. ફરજજયાત ત્રનવ ૃત્રિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉિેાિારને સરકારી સેિા/સરકાર હસ્તકની કંની કે બોડગ કોંોરે શનિાથી ક્યારે ય ંણ ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત,
રુખસા કે બરતરફ કરિાિા આિેલ હોય તો અરજીંત્રકિા તેની વિગત આંિાની રહેશે
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:(૧) આ જગ્યાની વનિણકૂ િાિે સીધી ભરતીથી ંસાગીની ંટિયા અનુસરિાની થાય છે જે િાિે The Gujarat Public
Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, તથા The Gujarat Public Service Commission Procedure
(Amendment) Rules 2017 અનુસાર ઉિેાિારોની ંસાગી પ્રાથવિક કસોિી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિાિા આિશે
પ્રાથવિક કસોિીના ગુણિિાનુસાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉિેાિારોની રૂબરૂ મુલાકાત િાિે ની ંાત્રતા નક્કી
કરાશે આ કસોિીનુ િાધ્યિ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશે પ્રાથવિક કસોિી સાિાન્યત:
અિાાિાા/ગાધીનગર ખાતે લેિાિા આિશે, અને ઉિેાિારોએ સ્િખચે ઉંક્સ્થત રહેિાનુ રહેશે
(૨) પ્રાથવિક કસોિીિા િેળિેલ ગુણ આખરી ંસાગી િાિે ગણિાિા આિશે રૂબરૂ મુલાકાત િાિે બોલાિિાના થતા
ઉિેાિારોિા, જો કોઇ ઉિેાિારોના પ્રાથવિક કસોિીિા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ હશે તો તેિને રૂબરૂ મુલાકાત િાિે
ંાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને ંાત્ર ઉિેાિારોની યાાી િાિે વિચારણાિા લેિાિા આિશે નહી
(૩) પ્રાથવિક કસોિીિા સાિાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણિાિે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને સબવધત વિર્યના ૨૦૦ ગુણ િાિે
૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે
(૪) ઉિેાિારોની આખરી ંસાગી ૫૦ િકા ગુણભાર પ્રાથવિક કસોિીના ૩૦૦ ગુણિાથી િેળિેલ ગુણ અને ૫૦ િકા
ગુણભાર રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણિાથી િેળિેલ ગુણના આધારે કરિાિા આિશે એિલે કે પ્રાથવિક કસોિીિા ૩૦૦
ગુણિાથી િેળિેલ ગુણને ૫૦ િકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતિા ૧૦૦ ગુણિાથી િેળિેલ ગુણને ૫૦ િકા ગુણભાર
ગણી કુ લ ૧૦૦ ગુણિાથી ગુણ આંિાિા આિશે
સ્ંષ્િીકરણ:- જો ઉિેાિારે પ્રાથવિક કસોિીિા ૩૦૦ ગુણિાથી ૧૫૦ ગુણ િેળિેલ હશે અને રૂબરૂ મુલાકાતિા ૧૦૦
ગુણિાથી ૬૦ ગુણ િેળિશે તો લેચખત પ્રાથવિક કસોિીના ૫૦ િકા ગુણભાર મુજબ ૨૫ ગુણ અને રૂબરૂ મુલાકાતના ૫૦
િકા ગુણભાર મુજબ ૩૦ ગુણ એિ કુ લ ૫૫ ગુણ થશે
(૫) “સીધી ંસાગીથી ભરતી અન્િયે આયોગ દ્રારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહેરાત િાિે કુ લ જ્ગગ્યાની સખ્યા સાિે નોંધાયેલ
કુ લ On Line Application (Duplicate Application બાા કયાગ ંછીની Valid on Line Applications) ની સખ્યા ૨૫ કરતા
િધુ હોય, ત્યારે તે જાહેરાત અન્િયે પ્રથિ પ્રાથવિક કસોિી યોજિાિા આિશે અને પ્રાથવિક કસોિીના ંટરણાિના
આધારે ઉિેાિારો ંાસેથી અરજી ંત્રક અને જરૂરી ાસ્તાિેજો િેળિી આગળની કાયગિાહી કરિાિા આિશે ંરતુ જો
સીધી ંસાગીથી ભરતી અન્િયે પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહેરાત અન્િયે , નોંધાયેલ કુ લ on Line Valid Applications ની સખ્યા
૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો આાે શ િેળિી નોંધાયેલ બધા જ ઉિેાિારો ંાસેથી અરજીંત્રક તથા જાહેરાતની
જોગિાઇઓ મુજબ તિાિ ાસ્તાિેજ િગાિી પ્રથિ અરજી ચકાસણી કયાગ બાા પ્રાથવિક કસોિી યોજિાિા આિશે ”
(૬) પ્રાથવિક કસોિીિા ઉિેાિારને O.M.R. Sheet િા જિાબ આંિા િાિે A, B, C, D અને E એિ ંાચ વિકલ્ં
આંિાિા આિશે, ંાચિો વિકલ્ં E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેશે જો ઉિેાિારે તિાિ વિકલ્ંો ખાલી રાખ્યા હોય
(encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોિા જિાબ આંેલ હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત ગુણના ૦ ૩ Negative Marks કાંિાિા

આિશે અને જો ંાચિો વિકલ્ં E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુણ કાંિાના રહેશે અથાગ ત િાત્ર E
‘Not attended’ વિકલ્ં જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન િાિે કોઇ નેગેિીિ ગુણ કાંિાિા આિશે નહીં
(૭) રૂબરૂ મુલાકાતિા આયોગની સુચનાઓ /ધોરણો મુજબ જાહેરાતિા ાશાગ િેલ કે િેગરીિાઈઝ જગ્યાની સખ્યાને ધ્યાને
લઈ નીચે મુજબ અનુસરિાનુ રહેશે
કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ ંૈકી રૂબરૂ મુલાકાત િાિે બોલાિિાિા આિનાર ઉિેાિારોની સખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધુ

કુ લ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૮) પ્રાથવિક કસોિીિા િેળિેલ ગુણ આખરી ંસાગી િાિે ગણિાિા આિશે તેિજ ઉંયુક્ગ ત કોલિિા ાશાગ િેલ સખ્યા
પ્રિાણે રૂબરૂ મુલાકાત િાિે બોલાિિાના થતા ઉિેાિારોિા, જો કોઇ ઉિેાિારના પ્રાથવિક કસોિીના ૧૦ િકા કે તેથી
ઓછા ગુણ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાતને ંાત્ર ગણિાિા આિશે નહીં
(૯) જાહેરાતિા ઠરાિેલ લઘુતિ લાયકાત તેિજ અનુભિ કરતા િધુ શૈક્ષચણક લાયકાત અને/અથિા િધુ અનુભિ
અને/અથિા લાયકાતિા ઊંચી િકાિારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત િાિે આયોગ ઉિેાિારોની સખ્યા િયાગ ટાત કરી શકશે
(૧૦) સીધી ભરતી િાિે ઇન્િરવ્યુ કવિિી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતિા ઉિેાિારના એકાર ાે ખાિ (Overall Performance) ને
ધ્યાને લેિાિા આિશે અને ઇન્િરવ્યુ કવિિી ઇન્િરવ્યુ ારમ્યાન ઉિેાિારના Overall Performance ને ધ્યાનિા

રાખી

ુ તે ગુણ આંશે
ચચાગ વિચારણા કયાગ બાા સિાગ નિ
(૧૧) પ્રાથવિક કસોિી અને રૂબરૂ મુલાકાતિા િેળિેલ ગુણના આધારે આખરી ંસાગી યાાી અને પ્રવતક્ષા યાાી તૈયાર
કરિાિા આિશે જાહેરાતિા જો િટહલાઓ, િાજી સૈવનકો તથા શારીટરક રીતે અશક્ત ઉિેાિારો િાિે અનાિત જગાઓ
હોય, અને િેળિેલ ગુણના આધારે , જો જાહેરાતિા ાશાગ િેલ અનાિત જગાની સખ્યા સાિે પુરતી સખ્યાિા િટહલા/િાજી
સૈવનક/શારીટરક રીતે અશક્ત ઉિેાિારોનો ંસાગી યાાીિા સિાિેશ ન થતો હોય તો, સબવધત કેિેગરીના કિ ઓફ
િાકગ સ ના ૧૦% જેિલુ ધોરણ હળવુ કરીને કુ લ અનાિત જગાઓ ંૈકી બાકી રહેતી અનાિત જગાઓ સાિે િટહલા/િાજી
સૈવનક/શારીટરક રીતે અશક્ત ઉિેાિારોનો ંસાગી યાાીિા સિાિેશ કરિાનો રહેશે
(૧૨) િટહલા ઉિેાિારો િાિે લઘુતિ ગુણના ૧૦ િકાનુ ધોરણ હળવુ કરીને ંસાગી ંદ્ધવત અનુસરિાની રહેશે અને
રૂબરૂ મુલાકાત બાા જે તે કે િેગરીના િટહલા ઉિેાિારો િાિે ની અનાિત સખ્યા જેિલા િટહલા ઉિેાિારોથી િધુ
ઉિેાિારો ઉંલબ્ધ થાય તો ભલાિણ યાાીિા િટહલા ઉિેાિારોનો સિાિેશ થયા બાા બાકીના િટહલા ઉિેાિારોની
પ્રવતક્ષાયાાીિા ંસાગી ગણિાિા આિશે આ જોગિાઇ મુજબ લઘુતિ લાયકી ધોરણ આ મુજબ રહેશે
૧૬. રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેિાિા આિશે પ્રાથવિક કસોિીના ંટરણાિના આધારે રૂબરૂ મુલાકાત િાિે
ંાત્ર થતા ઉિેાિારે રૂબરૂ મુલાકાત િાિે ંોતાના ખચે અને ફરજજયાતંણે ઉંક્સ્થત થિાનુ રહેશે. તેિજ જે ભરતી
પ્રસગો અન્િયે શારીટરક ક્ષિતા કસોિી અને /અથિા શારીટરક િાંાડ ચકાસણીની જોગિાઇ છે , તેિા તિાિ તબક્કે
ઉિેાિારે ફરજજયાતંણે ઉંક્સ્થત રહેિાનુ રહેશે ઓ ઉિેાિાર ભરતી પ્રટિયાના કોઇ ંણ તબક્કે ગેરહાજર રહેશી તો
તેિની ઉિેાિારી રા કરિાિા આિશે ”
(૨) અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત તથા સા શૈ ં િગગના તથા બેરોજગાર ઉિેાિારો કે જેઓના િાતા-વંતાની
િાવર્િક આિક આિકિેરાને ંાત્ર ન હોય તેઓને તેિના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત િાિે આિિા તથા જિા િાિે
ગુજરાત એસ િી વનગિ દ્વારા વનયત થયેલ ટિટકિના ાર પ્રિાણે બસ ભાડુ િળિાંાત્ર થશે આ િાિે ઉિેાિારે રૂબરૂ
મુલાકાતના ટાિસે વનયત ફોિગ ભરિાનુ રહેશે અને તેની સાથે અસલ ટિટકિ રજુ કરિાની રહેશે

(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના ટાિસે રૂબરૂ મુલાકાતના ંત્રિા ાશાગ િિાિા આિેલ અસલ પ્રિાણંત્રો રજુ કરિાના રહેશે જો
ઉિેાિાર અસલ પ્રિાણંત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત િાિે ંાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેિી
૧૭. નીિે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂિગ નથી)
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીિા ાશાગ િેલ વિગતો અધ ૂરી કે અસગત હોય
(૩) અરજીિા ઉિેાિારે સહી અંલોડ કરે લ ન હોય
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-િેઇલથી િોકલાિેલ હોય
(૫) અરજીિા ંાસંોિગ સાઈઝનો ફોિોગ્રાફ અંલોડ કરે લ ન હોય
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય
(૭) અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સા શૈ ં િગગ તથા શારીટરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિેાિારે અરજીંત્રક સાથે
સક્ષિ અવધકારી દ્વારા અંાયેલ પ્રિાણંત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૮) િાજી સૈવનક ઉિેાિારે ટડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉિેાિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સાભગિા િાકગ શીિ/ંાિી પ્રિાણંત્રની નકલ રજુ કરે લ નહોય
(૧૦) જન્િ તારીખ િાિે એસ એસ સી ઇ પ્રિાણંત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૧૧) ઉિેાિારે અરજીંત્રકિા અનુભિ ાશાગ િેલ હોય (જેના આધારે ંાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) ંરતુ તેના
સિથગનિા પ્રિાણંત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રિાણંત્રિા તેઓનો અનુભિનો સિયગાળો, મુળંગાર,
કુ લંગાર અને અનુભિનો પ્રકાર ાશાગ િેલ ન હોય તથા સસ્થાના લેિરંેડ ઉંર ન હોય
(૧૨) ઓનલાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૧૫ નીિે સુિવેલ (ઉમેદવારોને સબાંત્રધત) પ્રમાિપત્રો અને
જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગુ પડતા આધાર પુરાવાની પ્રમાચિત કરે લ નકલો આયોગને
મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધુરી ગિીને રદ ગિવામા આવશે.
૧૮. ત્રનમણ ૂક:(૧) ઉંરની જાહેરાત સબધિા વનિણકૂ િાિે ંસા થયેલા ઉિેાિારની સરકારશ્રીના સબવધત વિભાગને આયોગ દ્વારા
ભલાિણ કરિાિા આિશે ઉિેાિારોએ આખરી વનિણ ૂક ંત્ર િેળિતા ંહેલા કોમ્પ્યુિર અંગેની સીસીસી અથિા તેની
સિકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત િેળિી લેિાની રહેશે આ પ્રકારની લાયકાત નહીં
ધરાિનાર ઉિેાિાર વનિણ ૂકને ંાત્ર બનશે નહીં
(૨) વનિણકૂ અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિાિા આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇંણ ંત્રવ્યિહાર
આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં
(૩) ઉિેાિારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત/અનુભિ/ઉંિર િગેરેના સિથગનિા રજુ કરે લ પ્રિાણંત્રો કોઇંણ તબક્કે
અયોગ્ય િાલુિ ંડશે તો તેની ઉિેાિારી રા થશે તેિજ ભલાિણ બાાની વનિણકૂ ંણ રા થિાને ંાત્ર રહેશે અને
આિા ઉિેાિાર ભારતીય ફોજાારી ધારા હેઠળની કાયગિાહીને ંાત્ર થશે, જેથી ઉિેાિારને સલાહ આંિાિા આિે છે કે ,
તેિણે રજુ કરે લા પ્રિાણંત્રો ખુબ જ ચોકસાઈથી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાા જ આયોગિા રજુ કરિા
૧૯. ગેરવતગણક
ાં ૂ અંગે દોત્રિત ઠરે લા ઉમેદવારો ત્રવરૂધ્ધ પગલાાં
ઉિેાિારોને આથી ચેતિણી આંિાિા આિે છે કે તેઓ એ અરજીંત્રકિા કોઇંણ પ્રકારની ખોિી િાટહતી ાશાગ િિી
નહી, તેિજ આિશ્યક િાટહતી છૂંાિિી નહી, ઉંરાત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ ાસ્તાિેજો કે તેની પ્રિાચણત નકલિા
કોઇંણ સજોગોિા સુધારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇંણ ચેડા કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડા
કરે લ/બનાિિી ાસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી િધુ ાસ્તાિેજોિા અથિા તેની પ્રિાચણત

નકલિા કોઇંણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસગતતા જણાય તો તે વિસગતતાઓ બાબતની સ્ંષ્િતા રજુ કરિી જો
કોઇ ઉિેાિાર આયોગ દ્વારા ાોવર્ત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો,
(૧) તેઓની ઉિેાિારી અંગે કોઇંણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,
(ર) નાિ બાલીને ંરીક્ષા આંિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળકંિથી કાિ પ ૂણગ કરાવ્યુ હોય,
(૪) બનાિિી ાસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,
(ં) અગત્યની બાબત છંાિિા અથિા ાોર્મુકત અથિા ખોિા વનિેાનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉિેાિારી અંગે કોઇંણ અવનયવિત કે અનુચચત ઉંાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોિી સિયે કોઇ અનુચચત સાધનોનો ઉંયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરિહીિા અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્િ બાબતો સટહતની અસગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) ંરીક્ષા ખડિા કોઇંણ રીતની ગેરિતગણ ૂક આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉિેાિારની જિાબિહીની નકલ કરિી, પુસ્તક,
ગાઇડ, કાંલી તેિા કોઇંણ છાંેલ કે હસ્તચલચખત સાટહત્યની િાાથી અથિા િાતચચત દ્વારા કે કોઇ સાકેવતક રીતે
નકલ કરિા કે અન્ય ઉિેાિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ ંૈકી કોઇંણ ગેરરીતી આચરિા િાિે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા ંરીક્ષાની કાિગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કિગચારીઓને ંજિણી કરિી, કોઇંણ પ્રકારની શારીટરક
ઇજા ંહોચાડિી, અથિા
(૧૧) ઉંરોકત જોગિાઇઓિા ઉલ્લેખાયેલ ારે ક અથિા કોઇંણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીધી અથિા આડકતરી
રીતે આયોગ ંરાબાણ લાિનાર ઉિેાિાર નીચે ાશાગ િેલ વશક્ષા ઉંરાત આંો આં પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજાારી
કાયગિાહીને ંાત્ર બનશે
(ક) આયોગ દ્વારા તે ંસાગીના ઉિેાિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને/અથિા
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇંણ ંરીક્ષા કે કોઇંણ રૂબરૂ મુલાકાત િાિે કાયિી કે મુકરર મુાત િાિે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇંણ ંરીક્ષા કે ંસાગી િાિે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇંણ નોકરીિાથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેિાિા અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમુચચત વનયિો અનુસાર વશસ્તભગના ંગલા લઇ
શકાશે
(૧ર) ઉંરોકત વિગતોિા વનટાિ ષ્િ કરે લ વશક્ષા કરતા ંહેલા આયોગ/સરકાર દ્વારા ઉિેાિારને/કિગચારીને
(૧) આરોંનાિાિા તેિની સાિેના સ્ંષ્િ આરોંો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેખીતિા વશક્ષા અંગે બચાિનામુ હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સિય િયાગ ાાિા રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આંિાિા આિશે

(આશા શાહ)
સાંયક્ુ ત સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત
આ

જાહેરાતના

સાભગિા

આયોગ

દ્વારા

ઓનલાઈન

જ

અરજી

સ્િીકારિાિા

આિશે

ઉિેાિાર

તા

૧૬/૦૭/૨૦૧૮,૧૩ ૦૦ કલાક થી તા ૩૧/૦૭/૨૦૧૮,૧૩:૦૦ કલાક સુધીિા https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ંર
અરજીંત્રક ભરી શકશે

ઉિેાિારે અરજી કરિા િાિે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરિાના રહેશે

Confirmation Number િળ્યા ંછી જ અરજી િાન્ય ગણાશે
(૧) સૌ પ્રથિ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ંર જવુ
(૨) Apply Online Click કરવુ આ પ્રિાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બિન ાે ખાશે
સૌપ્રથિ More Details ંર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વિગતોનો અભ્યાસ ઉિેાિારોએ કરિો અને ત્યારબાા
Apply Now બિન ક્ક્લક કરવુ
(૩) Analytical Chemist, Class I ઉંર click કરિાથી જગ્યાની વિગતો િળશે.
(૪) તેની નીચે Apply Now ંર Click કરિાથી Application Format ાે ખાશે Application Format િા સૌ પ્રથિ
“Personal Details” ઉિેાિારે ભરિી (અહીં લાલ ફુારડી (*) વનશાની હોય તેની વિગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેશે )
“Personal Details”િા જ્યા Mobile Number અને email ID િાગ્યા છે , તેની વિગત લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ
ઉિેાિારને િાટહતગાર કરી શકે
(૫) Personal Details ભરાયા બાા Educational Details ભરિા િાિે Educational Details ંર click કરવુ અને ંોતાની
શૈક્ષચણક વિગતો ભરિી
(૬) Additional Qualification ંર “click” કરી Additional Qualification ભરિી
(૭) Experience Details ંર “click” કરવુ અને Experience Details ભરિી િધુ Experience ઉિેરિા િાગતા હોિ તો
Add. More Exp. ંર “click” કરી Details ભરિી
(૮) Additional Information ંર “click” કરી ત્યા િાટહતી ભરિી જે િધારાનો અનુભિ ojas moduleિા સિાવિષ્િ ન
થતો હોય, તો સાાા કાગળ ંર ojas િા જણાવ્યા મુજબના અનુભિના કોઠા પ્રિાણે આંે િધારાના અનુભિની વિગત
ઉિેરીને િોકલિી
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” િા Yes/No ંર click કરવુ
(૧૦) હિે save ંર “click” કરિાથી તિારો Data Save થશે અહીં ઉિેાિારનો Application Number generate થશે જે
ઉિેાિારે સાચિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે ંછી આ જાહેરાતના સાભગિા આયોગ સાથેના કોઈંણ ંત્રવ્યિહારિા તે
ાશાગ િિાનો રહેશે
(૧૧) જો આંના અરજીંત્રકિા કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Applicationિા જઇને કરી શકાશે, આ
સુવિધા અરજી Confirm કરતા ંહેલા ઉંલબ્ધ છે એક િખત અરજી Confirm થઇ ગયા ંછી/બાા આ સુવિધા
ઉંલબ્ધ રહેશે નહીં
(૧૨) હિે ંેજના ઉંરના ભાગિા upload photo ંર click કરો અહીં તિારો application number type કરો અને તિારી
Birth date type કરો ત્યારબાા ok ંર click કરો અહીં photo અને signature upload કરિાના છે (ફોિાનુ િાં ૫ સે િી
ઊંચાઇ અને ૩ ૬ સે િી ંહોળાઈ અને signatureનુ િાં ૨ ૫ સે િી ઊંચાઇ અને ૭ ૫ સે િી ંહોળાઈ રાખિી) (photo
અને signature upload કરિા. સૌપ્રથિ તિારો photo અને signature.jpg Formatિા (10KB) સાઇઝથી િધારે નહીં તે
રીતે Computerિા હોિા જોઇએ ) “Browse” Button ંર click કરો હિે Choose Fileના સ્િીનિાથી જે ફાઇલિા .jpg
Formatિા તિારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથી Select કરો અને “Open” Buttonને click કરો હિે “Browse”
Buttonની બાજુ િા “Upload“ Button ંર Click કરો હિે બાજુ િા તિારો photo ાે ખાશે હિે આજ રીતે signature ંણ
upload કરિાની રહેશે
(૧૩) હિે ંેજના ઉંરના ભાગિા “Confirm Application” ંર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date
Type કયાગ બાા Ok ંર click કરિાથી બે(૨) બિન-૧:Application preview ૨:confirm application ાે ખાશે ઉિેાિારે

“Application preview” ંર click કરી ંોતાની અરજી જોઈ લેિી

અરજીિા સુધારો કરિાનો જણાય, તો Edit

Application ઉંર click કરીને સુધારો કરી લેિો અરજી confirm કયાગ ંહેલા કોઇંણ પ્રકારનો સુધારો અરજીિા કરી
શકાશે ંરતુ અરજી confirm થઇ ગયા બાા અરજીિા કોઇંણ સુધારો થઇ શકશે નહીં જો અરજી સુધારિાની જરૂર ન
જણાય તો જ confirm application ંર click

કરવુ Confirm application ંર click કરિાથી ઉિેાિારની અરજીનો

આયોગિા online સ્િીકાર થઈ જશે અહીં “confirmation number” generate થશે જે હિે ંછીની બધી જ કાયગિાહી િાિે
જરૂરી હોઈ, ઉિેાિારે સાચિિાનો રહેશે Confirmation number વસિાય કોઇંણ ંત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં Confirm
થયેલ અરજીંત્રકની વપ્રન્િ અચ ૂક કાઢી રાખિી
(૧૪) સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીિેના બે ત્રવકલ્પ પૈકી કોઇપિથી ભરી શકે છે .
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સાિાન્ય કેિેગરીના ઉિેાિારે ભરિાની થતી ફી સાભે “Print Challan” ઉંર કલીક કરીને
વપ્રન્િે ડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહેશે આ વપ્રન્િે ડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુિરની સુવિધા
ધરાિતી ંોસ્િ ઓટફસિા રૂ ૧૦૦/- આયોગની ફી + ંૉસ્િલ સવિિસ ચાર્જ તાાઃ૩૧/૦૭/૨૦૧૮,૧૩:00 કલાક
સુધીિા ભરિાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ચલણ િેળિિાનુ રહેશે
૨. ઓનલાઇન ફી:- જિા કરાિિા િાિે “Print Challan” ઉંર કલીક કરવુ અને વિગતો ભરિી અને ત્યા
“Online Payment of fee” ઉંર કલીક કરવુ ત્યારબાા આંેલ વિકલ્ંોિા “Net Banking of fee” અથિા “Other
Payment Mode”ના વિકલ્ંોિાથી યોગ્ય વિકલ્ં ંસા કરિો અને આગળની વિગતો ભરિી ફી જિા થયા બાા
આંને આંની ફી જિા થઇ ગઇ છે તેવ ુ Screen ંર લખાયેલ ુ આિશે અને e-receipt િળશે જેની Print કાઢી
લેિી જો પ્રટિયાિા કોઇ ખાિી હશે તો Screen ંર આંની ફી ભરાયેલ નથી તેિ જોિા િળશે
આ ચલણ/e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીંત્રક ઉિેાિારે ંોતાની ંાસે સાચિીને રાખિાના
રહેશે અને આયોગ દ્વારા િગાિિાિા આિે, ત્યારે જ અરજીંત્રક બીડાણો સટહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ
સાથે આર ંી એ ડી /સ્ંીડ ંોસ્િથી િોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની કચેરીિા રૂબરૂિા આંી જિાના રહેશે
(૧૫) ઉિેાિારોએ confirm થયેલ અરજીંત્રક ંોતાની ંાસે સાચિીને રાખિાનુ રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
િગાિિાિા આિે, ત્યારે જ અરજીંત્રક બીડાણો સટહત આર ંી એ ડી /સ્ંીડ ંોસ્િથી િોકલિાના રહેશે અથિા
આયોગની કચેરીિા રૂબરૂિા આંી જિાના રહેશે
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાિપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :ઓનલાઇન જાહેરાત િાિે confirm થયેલ અરજીંત્રક તથા નીચે સ ૂચિેલ સબવધત પ્રિાણંત્રો અને લાગુ
ંડતા આધાર પુરાિાની પ્રિાચણત કરે લ નકલો િિાનુસાર અચુક જોડીને જાહેરાતિા ાશાગ િેલ વિગત મુજબ સપુણગ
અરજીંત્રક આયોગ દ્વારા િગાિિાિા આિે, ત્યારે જ અરજીંત્રક બીડાણો સટહત વનધાગ રીત તારીખની સિય િયાગ ાાિા
આયોગિા ગાધીનગર ખાતે જિા કરાિિાના રહેશે
(૧) ઉિેાિારે ઓનલાઇન કન્ફિગ થયેલ અરજીંત્રક (બારકોડ િાળ)ની સ્ંષ્િ અને સ્િચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરિાની
રહેશે જેિા ફોિોગ્રાફ, સહી સટહત વિગતો િચાય તેિી હોિી જોઇએ ફોિોગ્રાફ સ્ંષ્િ ના હોય તો ંાસંોિગ સાઇજનો
ફોિોગ્રાફ અરજીંત્રક ંર લગાિિાનો રહેશે સહી સ્ંષ્િ ના હોય તો ફરીથી અરજીંત્રકિા સહી કરિાની રહેશે
(૨) જન્િ તારીખના પુરાિા િાિે એસ એસ સી ઇ નુ પ્રિાણંત્ર (જન્િ તારીખનો ાાખલો કે શાળા છોડયાનુ પ્રિાણંત્ર
િાન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) જાવતનુ પ્રિાણંત્ર (અનુ જાવત, અનુ જનજાવત અને સા અને શૈ ં િગગના ઉિેાિારો િાિે )
(૪) સાિાજીક અને શૈક્ષચણક ંછાત

ંછાત િગગના ઉિેાિારોએ (જાહેરાતિા ાશાગ વ્યા મુજબ વનયત સિયગાળાનુ

ગુજરાતી નમુના મુજબનુ ંટરવશષ્િ-ક અરજીંત્રકિા ાશાગ િેલ નબર અને તારીખનુ જ) રજુ કરિાનુ રહેશે ંટરચણત
િટહલા ઉિેાિારોએ આવુ પ્રિાણંત્ર તેઓની િાતા-વંતાના આિકના સાભગિા રજુ કરિાનુ રહેશે
ઉિેાિારોએ તેિના ંવતની આિકના સાભગિા રજુ કરે લ હશે તો તે િાન્ય રાખિાિા આિશે નટહિં

જો આિા

(૫) શારીટરક અશક્ત ઉિેાિારોના ટકસ્સાિા સા િ વિ ના તા: ૦૧ ૧૨ ૨૦૦૮ના ંટરંત્ર મુજબનુ વનયત નમુનાિા
સરકારી હોસ્ંીિલના સુવપ્રિે ન્ડેન્િ/વસવિલ સર્જન/િેટડકલ બોડગ દ્વારા આંેલ પ્રિાણંત્ર
(૬) િાજી સૈવનક ઉિેાિારોના ટકસ્સાિા ટડસ્ચાર્જ બુકની નકલ
(૭) ંટરચણત િટહલાઓના ટકસ્સાિા લગ્ન નોંધણીનુ પ્રિાણંત્ર/ અિક અથિા નાિ બાલાિેલ હોય તો તે અંગેના
જાહેરનાિાની નકલ
(૮) વિધિા િટહલા ઉિેાિારોના ટકસ્સાિા પુન: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાનાિાની નકલ
(૯) સ્નાતક (બધા જ િર્ગ/સેિેસ્િરના ગુણંત્રક)
(૧૦) સ્નાતક ંાિી પ્રિાણંત્ર
(૧૧) અનુસ્નાતક (બધા જ િર્ગ/સેિેસ્િરના ગુણંત્રક)
(૧૨) અનુસ્નાતક ંાિી પ્રિાણંત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૩) વિાે શની યુવનિવસિિી િાથી ંાિી િેળિેલ હોયતો તેની િાન્યતા અંગેના પુરાિાની નકલ
(૧૪) જાહેરાતિા ાશાગ િેલ લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત ઉિેાિાર ધરાિે છે તેિો તેિનો હક્ક ાાિો હોય તો આિા
ઉિેાિારે સિકક્ષતા પ્રસ્થાવંત કરતા આાે શો/અવધકૃ તતાની વિગતો/પ્રિાણંત્ર રજુ કરિાનુ રહેશે
(૧૫) સરકારી કિગચારીના સબધિા “ના-િાધા પ્રિાણંત્ર”
(૧૬) અનુભિના પ્રિાણંત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો િિાનુસાર િેળિેલ અનુભિ, લાગુ ંડતા સિગગના
કાયગકાળની શરૂઆતથી ંગારની વિગત, ફરજ/કાિના પ્રકાર ાશાગ િિાના રહેશે )
(૧૭) સશોધનંત્રો (જો જાહેરાતની જોગિાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૮) ચબનઅનાિત ઉિેાિારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ
(૧૯) જાહેરાતની જોગિાઇ અનુસધાનિા લાગુ ંડતા અન્ય આધાર પુરાિા/પ્રિાણંત્રો
અરજીંત્રક ચબડાણો સાથે વનધાગ રીત તારીખની સિય િયાગ ાાિા આયોગિા જિા કરાિિાિા આિેલ નહીં હોય
તેિજ ઉંર જણાિેલ જો કોઇ ંણ પ્રિાણંત્ર કે આધાર પુરાિા જોડિાિા આિેલ નહીં હોય તો ઉિેાિારી સીધે સીધી
ઉિેાિારી રા કરિાિા આિશે આ પ્રકારની બાબત આંના કેસિા ન બને તે િાિે અરજી, આયોગિા રજુ કરતા ંહેલા
આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી િોકલિા જણાિિાિા આિે છે
ખાસ અગત્યની સુચના:- સપુણગ અરજીંત્રક વનધાગ રીત તારીખની સિય િયાગ ાાિા આયોગિા જિા થઇ ગયા બાા નહીં
જોડેલ ખુિતા પ્રિાણંત્ર િોકલિાિા આિશે કે તે ક્સ્િકારિા બાબતે કોઇંણ રજુ આત કે ંત્ર વ્યિહાર કરિાિા આિશે
તો આયોગ દ્વારા વિચારણાિા લેિાશે નહીં
ારે ક જાહેરાત િાિે ઉિેાિારે એક જ અરજી કરિી આિ છતા , સજોગોિશાત, જો કોઇ ઉિેાિારે એકથી િધુ અરજી
કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફિગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે િાન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી
રદ્દ ગણિાિા આિશે અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફિગ થયેલ અરજી સાિે ગણિાિા આિશે નહીં જો
ઉિેાિારે છે લ્લી કન્ફિગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા ઉિેાિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફિગ
થયેલી છે લ્લી અરજી િાન્ય ગણિાિા આિશે જો ઉિેાિારે એકથી િધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફડ કરિાિા
આિશે નહીં

અરજીફી :

(૧) સાિાન્ય કે િેગરીના ઉિેાિારે ંોસ્િઓફીસિા રૂ ૧૦૦/- આયોગની ફી + ંૉસ્િલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહેશે અને
ફી ભયાગ અંગેન ુ ચલણ િેળિિાનુ રહેશે
(૨) મ ૂળ ગુજરાતના અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી ંરતુ ગુજરાત વસિાયના અન્ય
રાજયના અનાિત કક્ષાના ઉિેાિારોએ ઉિેાિારી નોંધાિિી હોય તો, ચબનઅનાિત િગગના ઉિેાિાર તરીકે જ
અરજી કરિાની રહેશે અને ચબનઅનાિત િગગ િાિે વનયત થયેલ અરજી ફી + ંોસ્િલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહેશે
(૩) ફી ભયાગ િગરની અરજી રા થિાને ંાત્ર છે ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉિેાિારને કોઇંણ સજોગોિા પ્રાથવિક
કસોિી/રૂબરૂ મુલાકાત ંરીક્ષાિા બેસિા ાે િાિા આિશે નહી આ ફી ફક્ત ંોસ્િઓટફસ દ્વારા જ સ્િીકારિાિા
આિશે, રોકડિા, ડીિાન્ડ ડ્રાફ્િથી, ઇન્ન્ડયન ંોસ્િલ ઓડગ ર કે ંે-ઓડગ રના સ્િરૂંિા આ ફી સ્િીકારિાિા આિશે
નહી જેની ઉિેાિારોએ ખાસ નોંધ લેિી
(૧૬) ઉિેાિારોને ખાસ જણાિિાનુ કે , અરજીંત્રક તથા પ્રિાણંત્રોની ચકાસણી ારમ્યાન કોઇ ઉિેાિાર, આ જગ્યાના
ભરતી વનયિો, તથા જાહેરાતની જોગિાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેિ િાલ ૂિ ંડશે તો તેિની ઉિેાિારી
કોઇંણ તબક્કે રા કરિાિા આિશે
નોંધ: ઈન્ડસ્રીયલ પ્રિોશન ઓફીસર, િગગ-૨ની જગ્યાના ભરતી વનયિો, અરજીંત્રક સાથે જોડિાના આિશ્યક
પ્રિાણંત્રોની વિગત, િયિયાગ ાાિા છૂિછાિ, અરજી કયા સજોગોિા રા થિાને ંાત્ર છે તેની વિગતો, ંટરવશષ્િ-’ક’નો
નમ ૂનો, સરકારી કિગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાધા પ્રિાણંત્રનો નમ ૂનો, શારીટરક અશક્તતા અંગેના પ્રિાણંત્રનો
નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય િધુ વિગતો આયોગની કચેરીના નોટિસ બોડગ અને આયોગની િેબસાઇિ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ઉંર જોિા િળશે
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