ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સેક્ટર – ૧૦-એ, છ-૩ સર્ક લ પાસે, છ રોડ,
ગાાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦

આર-૬ શાખા
ૂ
જાહેરાત ક્રમાાંર્:-૨૨/૨૦૨૦-૨૧, કૃષિ, સહર્ાર અને ખેડત
ર્લ્યાણ ષવભાગ હસ્તર્ની ર્ષમશનરશ્રી,
ુ રાત મત્સસ્યોદ્યોગ સેવા, વગક -૨, ની ૦૧ જગ્યા માટે
મત્સસ્યોદ્યોગના તાબા હેઠળની વહહવટી અષધર્ારી, ગજ
ઉમેદવારો પસાંદ ર્રવા માટે Online અરજીઓ તા:- ૧૦-૧૧-૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ ર્લાર્ થી તા. ૦૧-૧૨-૨૦૨૦,
ુ ીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .
૧૩:૦૦ ર્લાર્ સધ
આ જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇ, ઓનલાઇન અરજી ર્રવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત
અંગે ની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસબોડક પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ અને
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ ઉપર જોવા ષવનાંતી છે . ત્સયારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી ર્રવાની રહેશે.
(૧) ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાાંર્ અને જગ્યાન ાંુ નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી ર્રવી. ઓનલાઈન અરજી ર્રતી વખતે તમામ ષવગતો અરજી-પત્રર્માાં ભયાક, બાદ તે ષવગતોની ખાતરી ર્રીને
ત્સયાર પછી જ અરજી ર્ન્ફમક ર્રવાની રહેશે.
ુ ારો
(૨) ર્ન્ફમક થયેલ અરજીપત્રર્ની ષવગતો ર્ે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષષત ર્ે ચ ૂર્ બાબતે સધ
ર્રવાની રજૂઆત/ષવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૩) એર્ ર્રતા વધારે સાંખ્યામાાં અરજી ર્યાકના હર્સ્સામાાં છે લ્લે ર્ન્ફમક થયેલ અરજીપત્રર્ જ માન્ય રાખવામાાં
આવશે. બબનઅનામત વગકનાાં ઉમેદવારો માટે છે લ્લે ર્ન્ફમક થયેલ ફી સાથેન ાંુ અરજીપત્રર્ માન્ય
રાખવામા આવશે.
(૪) ઓનલાઇન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રર્ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સ ૂચનામાાં જણાવેલ
ક્રમમાાં તૈયાર રાખવાના રહેશે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્સયારે મોર્લી આપવાનાાં રહેશે.
(૫) આષથિર્ રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની નથી. જેના સમથકનમાાં રાજ્ય સરર્ારના
સામાજજર્
ન્યાય
અને
અષધર્ારીતા
ષવભાગના
તા:૨૫.૦૧.૨૦૧૯
ના
ઠરાવ
ક્રમાાંર્:
ઇ.ડબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ષનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાાં Annexure-KH અથવા
ુ રાતીમાાં પહરષશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી ર્રતી
ગજ
વખતે દશાકવવાના રહેશે.
જગ્યાન ાંુ નામ:- ર્ષમશનરશ્રી, મત્સસ્યોદ્યોગની તાબા હેઠળની વહહવટી અષધર્ારી વગક -૨, જગ્યા-૦૧
અન.ુ નાં.
૧

ર્ેટેગરી

જગ્યા

બબનઅનામત

૦૧

ર્ેટેગરીવાર જગ્યા પૈર્ી
મહહલા માટે અનામત જગ્યા
૦૦

-પ્રાથષમર્ ર્સોટી યોજવાની સ ૂબચત તા : ૧૬-૦૫-૨૦૨૧

-પ્રાથષમર્ ર્સોટીના પહરણામનો સાંભષવત માસ : જુલાઇ-૨૧
ુ ાર્ાતનો સાંભષવત માસ : સપ્ટે-૨૧
-રૂબરૂ મલ
ુ ાર્ાત પ ૂણક થયાના ૧૦ ર્ામર્ાજના હદવસો દરમ્યાન પ્રષસધ્ધ ર્રવામાાં આવશે.
-આખરી પહરણામ : રૂબરૂ મલ

નોંધ: (૧) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈર્ી ર્ોઇ જગ્યા શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતાાં ઉમેદવારો માટે અનામત નથી.
પરાં ત ુ O.L.(One leg affected) અથવા O.A. (One Arm affected) અથવા O.L.A. (One leg one Arm
affected) અથવા B.L.O.A. (Both leg One Arm affected) અથવા B.L (Both leg affected)ની શારીહરર્
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો તથા B(Blind) , LV(Low vision) તથા H.H. (Hearing Handicapped) ર્ે
ુ ીની ખામી ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો અરજી ર્રી શર્ે છે .
જેઓ ૪૦% ર્ે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સધ
આ ષસવાય અન્ય પ્રર્ારની શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી ર્રવાને પાત્ર નથી.
શૈક્ષબણર્ લાયર્ાત : (A) Possess, (i) A Bachelor Degree atleast with second Class obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the central or state Act in India or any other Educational Institition
recognised as such or declared to be a deemed University under Section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956 or Possess an equivalent qualification recognized by the Government. And
(ii) Have about five years experience on the post not below the rank of Head Clerk in Government
Department; or in Local Bodies or Government Undertaking, Board or Corporation or the Limited
Company established by law in India on the post which can be considered equivalent to the aforesaid
post of Head Clerk.
(B) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and
(C) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
ુ બ)
પગાર:- પે મેહિર્ લેવલ-૮ રૂ|. ૪૪,૯૦૦/- રૂ|. ૧,૪૨,૪૦૦/- (આર.ઓ.પી-૧૬ મજ

ઉંમર:- ૪૦ વિકથી વધ ુ નહીં
(૧) ઉંમર મ ૂળ જાહેરાતની અરજી સ્વીર્ારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
ુ બની વયમયાકદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૨) નીચેના ર્ોષ્ટર્માાં દશાકવ્યા મજ
ુ ાાં વધ ુ ૪૫ વિકની મયાકદામાાં)
મહહલા ઉમેદવારો
પાાંચ વિક (વધમ
૧
૨

૩

શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(O.L.(One leg affected) અથવા O.A. (One
Arm affected) અથવા O.L.A. (One leg one
Arm affected) અથવા B.L.O.A. (Both leg
One Arm affected) અથવા B.L (Both leg
affected)ની શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા
ઉમેદવારો તથા B(Blind) , LV(Low vision)
તથા H.H. (Hearing Handicapped) ર્ે જેઓ
ુ ીની
૪૦% ર્ે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સધ
ખામી ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો
બબનઅનામત ર્ેટેગરીમાાં અરજી ર્રી શર્ે છે .)
ુ રાત સરર્ારના ર્મકચારીઓ: ગજ
ુ રાત
ગજ
મલ્ુ ર્ી સેવા અને વગીર્રણ અને ભરતી
(સામાન્ય) ષનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ
ુ બ ગજ
ુ રાત સરર્ારની નોર્રીમાાં ર્ાયમી
મજ
ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાં ગ છ માસ
ુ ી ર્ામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની
સધ
પ્રથમ ષનમણર્
ાં ૂ
જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં
દશાક વેલ વયમયાકદાની અંદર થયેલ હોય
તેવા ર્મકચારીઓ

ુ ાાં વધ ુ ૪૫ વિકની મયાકદામાાં)
દસ વિક (વધમ

ુ વ માાંગેલ
(૧) જાહેરાતમાાં લાયર્ાત તરીર્ે અનભ
હોય તો ઉપલી વયમયાકદા લાગ ુ પડશે નહીં
ુ વને લાયર્ાત તરીર્ે માાંગેલ
(૨) જાહેરાતમાાં અનભ
ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી ષવિયર્,પશ ુ
બચહર્ત્સસાની પદવી ર્ે હડપ્લોમાની જગ્યા પર
ષનમણર્
ાં ૂ પામેલ ર્મકચારીને જાહેરાતમાાંની આવી
લાયર્ાતવાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી
વયમયાકદા લાગ ુ પડશે નહીં
ુ વ એર્
(૩) જાહેરાતમાાં દશાક વેલ જગ્યા માટે અનભ

લાયર્ાત તરીર્ે માાંગેલ ન હોય ત્સયારે જે સાંવગકમાાંથી
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા
ર્મકચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા
ુ ાાં વધ ુ પાાંચ વિકની છૂટછાટ તે બે પૈર્ી જે ઓછાં
વધમ
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.

નોંધ: (૧) જો ઉમેદવાર ષવદે શની યષુ નવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં માન્યતા/
સમર્ક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ ર્રવાના રહેશ,ે તથા સમય મયાક દામાાં આ અંગે ના
આધાર પરુ ાવા રજૂ ર્રવાની જવાબદારી સાંબષાં ધત ઉમેદવારની રે હશે. આ બાબતે આયોગની ર્ોઇ
જવાબદારી/ફરજ રહેતી નથી અને સમયમયાક દા બાદ આ અંગે ની રજૂઆત પણ ષવચારણામાાં લેવામાાં
આવશે નહીં, જેની સાંબષાં ધત તમામે ખાસ નોંધ લેવી.
(૨) જો યષુ નવસીટીએ માર્ક શીટમાાં ટર્ાવારી દશાકવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટર્ાવારી ગણવા માટે ની
ફોમ્યલ
ક ુ ા/ આધાર અરજી સાથે રજૂ ર્રવાના રહેશ.ે
(૩) પ્રાથષમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવા ષવનાંતી છે .
ુ રાતના અનામત
અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહેશ.ે મ ૂળ ગજ
ર્ક્ષાના ઉમેદવારો, શારીહરર્ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો, માજી સૈષનર્ો અને આષથિર્ રીતે નબળા
વગકના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના અનામત વગક ના ઉમેદવારોને અનામત
વગકનો લાભ મળવા પાત્ર નથી. તેઓએ સામાન્ય વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે ફી ભરવાની રહેશે.
(પી.

આર. જોિી)
સાંયર્ુ ત સબચવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ.
ગજ

Gujarat Public Service Commission
Sector-10-A, Nr. Chh-3 Circle, Chh road,
Gandhinagar - 382010

R-6 BRANCH
On line applications are invited for the posts of Administrative Officer, General state Service
under the Commissionerate of Fisheries Class-II in (Agriculture, Farmers Welfare and Co-Operation
department) (Advt.- 22/2020-21) between date:10/11/2020, 13:00 Hrs to date: 01/12/2020, 13:00 Hrs.
Candidates are instructed to visit notice board or the website of commission
https://gpsc.gujarat.gov.in/ and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ for all provisions of
advertisement, general instructions and the method of online application and payment of fees.
(1) Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying online.
Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the application
form.
(2) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or
information filled in by the candidates shall not be accepted.
(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 certificate required in case of eligibility for interview(in the order
mentioned in the general instructions)
(5) Candidates o f Economically Weaker Sections have not to pay application fee. Candidates shall
mention the number and date of EWS certificate as prescribed by social justice and
empowerment department, Government of Gujarat's Resolution No: EWS/122019/45903/A,
Date: 25/01/2019. (Annexure- kh in English and Annexure “g” in Gujarati) while applying
online.
Name of the post: - Administrative Officer, Class-II,

No. of Post:-01

Sr. No.

Category

Vacancy

1

Unreserved (General)

01

Categorywise post reserved for
Women Candidate
00

- Tentative Date for Preliminery Test: 16-05-2021
- Tentative month for Preliminery Test Result: July-21
- Tentative month for Interview: Sept-21
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.
Note:(1) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those
candidates who have disability of O.A. (One Arm affected), O.L. (One Leg affected), O.L.A. (One
leg one Arm affected), B.L.O.A. (Both leg One Arm affected), B.L.(Both leg affected) and B(Blindmore than 40% and upto 100%), LV(Low vision- more than 40% and upto 100%), H.H. (Hearing
Handicapped- more than 40% and upto 100%) can apply. The candidates possessing other than
prescribed physical disabilities are not eligible to apply.

Educational Qualification: (A) Possess, (i) A Bachelor Degree atleast with second Class obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the central or state Act in India or any other Educational Institition
recognised as such or declared to be a deemed University under Section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956 or Possess an equivalent qualification recognized by the Government. And
(ii) Have about five years experience on the post not below the rank of Head Clerk in Government
Department; or in Local Bodies or Government Undertaking, Board or Corporation or the Limited
Company established by law in India on the post which can be considered equivalent to the aforesaid
post of Head Clerk.
(B) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and
(C) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY SCALE: - As per ROP-16, Rs.44, 900/ - Rs. 1, 42,400/- (Pay Matrix Level- 8)
AGE: - Not more than 40 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application.

Upper Age limit shall be relaxed as under:
1
2

Women Candidates

3

Employees of Gujarat Government: According
to the provisions of the Gujarat Civil Services
and Classification and Recruitment (General)
Rules, 1967, 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.

05 Years (maximum up to 45 years)

Physically Disabled candidates
10 years (maximum up to 45 years)
(those candidates who have disability of O.A.
(One Arm affected), O.L. (One Leg affected),
O.L.A. (One leg one Arm affected), B.L.O.A.
(Both leg One Arm affected), B.L.(Both leg
affected) and B(Blind- more than 40% and upto
100%), LV(Low vision- more than 40% and
upto 100%), H.H. (Hearing Handicapped- more
than 40% and upto 100%) can apply in
unreserved category.)
(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) The candidate having qualification from foreign University has to produce necessary documents
/proof regarding the recognition/equivalence of their degree. It will be the responsibility of the candidate
to produce necessary documents in time. Otherwise Commission will not consider any representation
about this.
(2) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of
marks is not given by the university.
(3) For syllabus of preliminary test please refer commission’s website https://gpsc.gujarat.gov.in
Application fee:
Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While candidates of Reserved
Category of Gujarat State, candidates who are physically disable, Ex-Serviceman, & Economically
Weaker Sections have not to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other States
have to apply in unreserved category and have to pay application fee.
(P. R. Joshi)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission.

જાહે રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧

નાગરરકત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) તતબેટનો તનવાાતિત જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહે લાાં
ભારતમાાં
આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા
(ચ) મૂળ ભારતીય વ્યતતત કે જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પૂવા પારકસ્તાન
(બાાંગ્લાદેશ), બમાા (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કે ન્યા, યુગાન્ડા જેવા પૂવા આરિકાના દેશો, િાંયુતત પ્રજાિત્તાક ટાાંઝાનીયા,
ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા તવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાંતુ પેટાક્રમાાંક (ખ),(ગ),
(ઘ), અને (ચ) માાં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.

નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં લેશે અને જો
વનમણૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની
શરતે કામચલાઉ વનમણૂક આપશે.
૨

અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાાં વધુ જાહે રાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહે રાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહે શે
અને
પ્રત્યેક અરજી િાથે ફી ભરવાની રહે શે.
(૨) તબન અનામત વગાના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફિમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીિ તથા ઓન લાઇન ફી
ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + િતવાિ ચાજીિ ફી ભરવાની રહે શે. અનામત વગાના ઉમેદવારો ( આતથાક રીતે નબળા વગો, િામાતજક
અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગા, અનુિૂતચત જાતત અને અનુિૂતચત જનજાતત) તથા શારીરરક રીતે અશતત ઉમેદવારો અને
માજી િૈતનકોને ફી ભરવામાાંથી મુતતત આપવામા આવેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો તબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહે શે નહી.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો તબનઅનામત
જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પિાંદગી માટે તબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૫) જાહે રાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે
છે .
(૬) જાહે રાતમાાં જે તે કે ટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ તિવાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફતત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં
નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પિાંદગી માટે તવચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મરહલા
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંતુ બાકી રહે તી
૦૭ જગ્યા િામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પિાંદગી પામી શકે છે .)
(૭) જાહે રાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે
છે કે મ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પિાંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની તવચારણા થઇ શકે છે .
પરાંતુ જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પિાંદગી
પામે/જેટલી િાંખ્યામાાં પિાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ તવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ ન થાય
કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦
જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પિાંદગી પામી
શકે છે .)

(૮) પ્રાથતમક કિોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાિણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે ત્યારે જરૂરી
પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની વેબિાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન
લાઇન અપલોડ કરવાના રહે શે.

૩

જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એિ. એિ. િી. ઇ. બોડા દ્વારા અપાયેલ એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે
છે . પરાંતુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો િક્ષમ અતધકારીએ આપેલ વય અને
અતધવાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાતણત નકલ મોકલવાની રહે શે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અતધકૃ ત અતધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ
હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ છે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરવામાાં
આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની િાચી જન્મતારીખ ............... છે . જે એિ.એિ.િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના
પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુ દી છે તથા માનવાને પુરતુાં કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અતધવાિનુાં
પ્રમાણપત્ર તેની તવશ્વાિતનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો તનણાય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર ફે રફાર થઈ શકશે નહી.

૪ વયમયાાદા :(૧) ઉંમર જાહે રાતમાાં દશાાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) જાહે રાતમાાં દશાાવેલ ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૧

૨

મુળ ગુજરાતના અનુિુતચત જાતત, અનુિુતચત જનજાતત,
પાાંચ વષા (વધુમાાં વધુ ૪૫ વષાની મયાાદામાાં)
િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગાના અને આતથાક રીતે
નબળા વગાના ઉમેદવારો
મુળ ગુજરાતના અનુિુતચત જાતત, અનુિુતચત જનજાતત, દિ વષા (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે
િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગા અને આતથાક રીતે પાાંચ વષાની છે , તેનો િમાવેશ થઇ જાય છે , વધુમાાં વધુ
નબળા વગાના મરહલા ઉમેદવારો
૪૫ વષાની મયાાદામાાં છૂટછાટ મળશે.)

૩

તબન અનામત (િામાન્ય) મરહલા ઉમેદવારો

પાાંચ વષા (વધુમાાં વધુ ૪૫ વષાની મયાાદામાાં)

૪

માજી િૈતનકો, ઇ.િી.ઓ., એિ.િી.ઓ િરહત ઉમેદવારો

િાંરક્ષણ િેવામાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વષા

૫

શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારો
ગુજરાત િરકારના કમાચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી િેવા અને
વગીકરણ અને ભરતી (િામાન્ય) તનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ
મુજબ ગુજરાત િરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા
હાં ગામી ધોરણે િળાંગ છ માિથી કામગીરી બજાવતા હોય અને
તેઓની પ્રથમ તનમણૂક જાહે રાતમાાંની જગ્યામાાં દશાાવેલ વય
મયાાદાની અાંદર થયેલ હોય તેવા કમાચારીઓ

૬

દિ વષા (વધુમાાં વધુ ૪૫ વષાની મયાાદામાાં)
(૧) જાહે રાતમાાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માાંગેલ હોય તો
ઉપલી વયમયાાદા લાગુ પડશે નરહ .
(૨) જાહે રાતમાાં અનુભવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય
પરાંતુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી તવષયક, પશુ
તચરકત્િાની પદવી કે રડપ્લોમા ની જગ્યા પર તનમણૂક
પામેલ કમાચારીને જાહે રાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી
જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાાદા
લાગુ પડશે નહીં.
(૩) જાહે રાતમાાં દશાાવેલ જગ્યા માટે અનુભવ એક
લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે િાંવગામાાંથી
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમાચારીને,
તેઓએ બજાવેલ િેવાના િમય અથવા તો વધુમાાં વધુ
પાાંચ વષાની છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે
મળશે.

૫

શૈક્ષવણક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહે રાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષતણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષતણક લાયકાત માન્ય યુતનવતિાટી/િાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી િાથે માન્ય યુતનવતિાટી/િાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષો/િેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં
પ્રમાતણત નકલ રજુ કરવાની રહે શે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષતણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી તનયમોમાાં દશાાવેલ શૈક્ષતણક લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય તો,
જાહે રાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે
િમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતધકૃ તતાની તવગતો આપવાની રહે શે.

૬

અનભવ:(૧) માાંગેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) (અ)જાહે રાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના િાંદભામાાં અનુભવ ગણવામાાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દશાાવેલ હોય તેના િમથાનમાાં અનુભવનો િમયગાળો (રદવિ, માિ, વષા), મૂળ
પગાર અને કુ લ પગારની તવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની તવગતો િાથેનુાં સ્વયાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનુાં રહે શે. આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તાતધકારીની િહી અને તારીખ િાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહે શે.
ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નરહ.
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફે રફાર કરવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.જો
ઉમેદવારો દ્રારા િાંપૂણા તવગતો િાથેના અનુભવનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં આવશે નરહ, તો ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર /
તવગતોના આધારે આયોગ તનણાય કરશે. જે ઉમેદવારોને બાંધનકતાા રહે શે.
(૫) અાંશકાલીન, રોતજદાં ા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંતત્રત ફૅ કલ્ટી, ઇન્ચાજા (મૂળ હોદા ા તિવાયની
વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ય અનુભવ તરીકે ગણતરીમાાં લેવામાાં
આવશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાિકાળ દરતમયાન મેળવેલ અનુભવ (ઉ.દા. Ph.D. દરતમયાન મેળવેલ િાંશોધનનો અનુભવ,
Ph.D. માટે ના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે કરે લી કામગીરી) માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહી.

૭

અનસૂવચત જાવત, અનસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા અને આવથાક રીતે નબળા વગા :(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુિૂતચત જાતત, અનુિૂતચત જનજાતત, િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગા અને આતથાક રીતે નબળા
વગા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુિૂતચત જાતત, અનુિૂતચત જનજાતત, િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગા અને આતથાક રીતે નબળા વગા પૈકી
ઉમેદવાર જે વગાના હોય તેની તવગતો અરજીપત્રકમાાં અચૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના િાંબાંતધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર
તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના િમથાનમાાં િક્ષમ અતધકારી દ્વારા તનયત નમુનામાાં આપવામાાં આવેલ
જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચૂક િામેલ કરવાની રહે શે. અરજીપત્રક િાથે જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ નહીં
હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો િમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો
હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.

(૬)(અ) િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અાંગેનુાં િામાતજક ન્યાય
અને અતધકારરતા તવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી તનયત થયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પરરતશષ્ટ-ક’ મુજબનુાં
અથવા નવા તનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પરરતશષ્ટ-૪’ મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
(૬)(બ)િામાતજક ન્યાય અને અતધકારીતા તવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક િશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અાંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવતધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વષા િરહત ત્રણ
નાણાકીય વષાની રહે શે પરાંતુ આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંબાંતધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ િુધીમાાં ઈસ્યુ
કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હશે , તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા
તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.
(૬)(ક) પરરતણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-તપતાની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરવાનુાં રહે શે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પતતની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદા  કરવામાાં આવશે.
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની તવગતો જણાવેલ
હોય તેની જ નકલ અરજી િાથે જોડવાની રહે શે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહે રાતની છે લ્લી
તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ િામાતજક અને શૈક્ષતણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે
ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે શે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવતધ
હવે ત્રણ વષાની છે . પરાંતુ ઉતત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અવતધ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્વૈતચ્છક જાહે રાત
િાંબાંતધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-તપતા/વાલીએ સ્વયાં િાંબાંતધત િત્તાતધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં
કોઈ ફે રફાર કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહે ર િેવા આયોગને કરવાની રહે શે. ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલી આવી જાહે રાત
નરહાં કરીને કોઈપણ તવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ
રદા  કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અાંગને ા પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફે રફારની
સ્વૈતચ્છક જાહે રાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલીની વ્યતતતગત રીતે અને િાંયુતત રીતે રહે શે.
(૭) આતથાક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય િરકારના િામાતજક ન્યાય અને અતધકારીતા તવભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયત થયેલ નમૂના (અાંગ્રેજીમાાં
Annexure-KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરતશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આતથાક રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નાંબર
અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાાવવાના રહે શે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િાંબાંતધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન
અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ િુધીમાાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલુ
હશે, તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.
(૮) િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો તબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની િાથે તનયત ધોરણો
(અથાાત વયમયાાદા ,અનુભવની લાયકાત, તબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધુ તવસ્તૃત
કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા તિવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પિાંદગી પામે તો તબનઅનામત જગ્યાની િામે
ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાતત અાંગે જે તવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફે રફાર કરવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી.

જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય થયેલ વનયત નમૂનાનાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો તેઓની
અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નરહ.
નોંધ-૧: િામાતજક ન્યાય અને અતધકારીતા તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇડબલ્યુએિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મુજબ આતથાક રીતે નબળા વગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા
તારીખથી ત્રણ વષા િુધી માન્ય ગણવામાાં આવશે. પરાંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ િુધી ઇસ્યુ થયેલ
EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવતધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુ ટુ ાં બની આવકમાાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય
િરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાંડ મુજબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહેં ધરી ઉતત ઠરાવ િાથેના

પરરતશષ્ટથી તનયત કયાા મુજબના નમૂનામાાં આપવાની રહે શે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાવે તે િમયે ઉમેદવારે
પ્રમાણપત્રની િાથે આ બાાંહેધરી રજૂ કરવાની રહે શ.ે આ જોગવાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે
અને ઉમેદવાર કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવતધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉતત
ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાિ કરી લેવા જણાવવામાાં આવે છે .
નોંધ-૨: િામાતજક ન્યાય અને અતધકારરતા તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંકઃ િશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦
ની જોગવાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮
દરતમયાન ઇસ્યુ કરવામાાં આવેલ ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અાંગેના પ્રમાણપત્ર" (Non Creamy Layer
Certificate) ને પણ માન્ય ગણવામાાં આવશે પરાંતુ આ િમયગાળા દરતમયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાણપત્ર િાથે ઉમેદવારે
તેના “તબન ઉન્નત વગાના દરજ્જા" (Non Creamy Layer Status) માાં કોઇ ફે રફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય
િરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાંડ મુજબ લાયક ઠરે છે તે મુજબનુાં બાાંહેધરીપત્રક ઉતત ઠરાવ
િાથેના પરરતશષ્ટથી તનયત થયેલા નમૂનામાાં આપવાનુાં રહે શે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર માંગાવે તે િમયે
ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની િાથે આ બાાંહેધરી રજૂ કરવાની રહે શે. આ જોગવાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા
પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવતધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ
ઉતત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાિ કરી લેવા જણાવવામાાં આવે છે .

૮

માજી સૈવનક
(૧) માજી િૈતનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં તવગતો આપવાની રહે શે.
(૨) માજી િૈતનક ઉમેદવારે રડસ્ચાજા બુકની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચૂક મોકલવાની રહે શે.
(૩) િામાન્ય વહીવટ તવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએિ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨
જોગવાઇ મુજબ માજી િૈતનકોને અરજીપત્રકની રકાંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મુતતત આપવામાાં આવેલ છે .

૯

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ તવગતો આપવાની રહે શે.
(ખ) શારીરરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશતતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહે શે.
શારીરરક અશતતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અાંધત્વ અથવા ઓછી દ્રરષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩)
હલનચલન અશતતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશતતતા છે તે દશાાવવુાં.
(ગ) જાહે રાતમાાં શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાાવેલ ન હોય,પરાંતુ જગ્યાની ફરજોને
અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહે રાત માટે અરજી કરી
શકશે. આવા પ્રિાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના િમથાનમાાં િામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના
પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયત થયેલ નમૂનામાાં િરકારી હોતસ્પટલના િુતપ્રન્ટે ન્ડે ન્ટ/તિતવલ
િજાન/મેરડકલ બોડા દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચૂક મોકલવાની રહે શે. જો પ્રમાણપત્રની
નકલ િામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશતતતા ઉમેદવાર તરીકે નો
લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

૧૦

મરહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના (category)
પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

૧૧

વવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર તવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ
દશાાવવુાં
.
(૨) તવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અચૂક લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી”
એમ દશાાવવુાં .
(૩) તવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને તવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી િાથે પુન: લગ્ન
કરે લ નથી તેવી એરફડે તવટ રજુ કરવાની રહે શે.
(૪) તવધવા ઉમેદવારને િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહે રાત માટે અરજી કરે તે િમયે “તવધવા” ન હોય, પરાંતુ અરજી કયાા બાદ અથવા જાહે રાત પ્રતિધ્ધ
થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “તવધવા”બને અને તે અાંગે જરૂરી દસ્તાવેજી
પૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂ આત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા
મરહલા ઉમેદવારોને “તવધવા મરહલા ઉમેદવાર”તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે.

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ વવકલ્પોમાાં
થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૨

ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત િરકારના િરકારી /અધા િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાંપનીઓમાાં િેવા બજાવતા
અતધકારીઓ
/ કમાચારીઓ આયોગની જાહે રાતના િાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના
તવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની તારીખથી રદન-૭ માાં અચૂક કરવાની રહે શે. જો ઉમેદવારના તનયોતતા તરફથી અરજી
મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવિમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી
નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.
(૨) કે ન્દ્ર િરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી િાથે તનમણૂક
અતધકારીનુાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહે શે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત િમયે ઉમેદવારે િક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અિલમાાં રજુ કરવાનુાં રહે શે.

૧૩

ગેરલાયક ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહે ર િેવા આયોગ કે અન્ય જાહે ર િેવા આયોગ અથવા અન્ય િરકારી /અધા િરકારી /િરકાર હસ્તકની િાંસ્થાઓ
દ્વારા ઉમેદવાર તયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની તવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહે શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો
િમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.

૧૪

ફરવજયાત વનવૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરે શનમાાંથી તયારે ય પણ ફરતજયાત તનવૃતત્ત, રૂખિદ કે
બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની તવગત આપવાની રહે શે.

૧૫ રજીસ્ટરે શન :તબીબી/દાંત તવજ્ઞાન/પશુ તચરકત્િા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગ્યા માટે ના રકસ્િામાાં કે જેમાાં રજીસ્ટર ે શન જરૂરી હોય ત્યાાં ઉમેદવારે
રજીસ્ટર ે શન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહે શે અને અરજી િમયે રજીસ્ટર ે શન જે તે િાંસ્થા ખાતે ચાલુ છે , તેવુ પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરવાનુાં રહે શે.

૧૬

અગત્યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જગ્યાની તનમણૂક માટે પ્રથમ પ્રાથતમક કિોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે પ્રાથતમક
કિોટીના ગુણ ક્રમાાંનિ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ
કિોટીનુાં માધ્યમ આયોગ તનયત કરે તે મુજબ ગુજરાતી અથવા અાંગ્રેજી રહે શે. પ્રાથતમક કિોટી િામાન્યત:
ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચચે  ઉપતસ્થત રહે વાનુાં રહે શે.પ્રાથતમક કિોટી અને રૂબરૂ
મુલાકાતમાાં મેળવેલ ગુણના આધારે આખરી પિાંદગી કરવામાાં આવશે.
(૨) પ્રાથતમક કિોટીમાાં આયોગે તનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના ગુણ મેળવવા ફરતજયાત છે . એટલે કે જે કોઈ
ઉમેદવાર પ્રાથતમક કિોટીમાાં આયોગે તનયત કરે લ લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ મુજબના ગુણ મેળવી શકશે નરહ તો રૂબરૂ
મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાિણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે તવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.

૧૭

રૂબરૂ મલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથતમક કિોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર
થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પોતાના ખચચે  અને ફરજીયાત પણે ઉપતસ્થત થવાનુાં રહે શે. તેમજ જે ભરતી પ્રિાંગો અન્વયે
શારીરરક ક્ષમતા કિોટી અને / અથવા શારીરરક માપદાંડ ચકાિણીની જોગવાઇ છે , તેવા તમામ તબક્કે ઉમેદવારે ફરજીયાત
પણે ઉપતસ્થત રહે વાનુાં રહે શે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબક્કે ગેરહાજર રહે શે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં
આવશે.
(૨) અનુિૂતચત જાતત, અનુિૂતચત જન જાતતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકનુ િાધન નથી તેવા ઉમેદવારો કે જેઓના માતાતપતા ની વાતષાક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહે ઠાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા
માટે ગુજરાત એિ.ટી. તનગમ દ્વારા તનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બિ ભાડુ ાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ
મુલાકાતના રદવિે તનયત ફોમા ભરવાનુ રહે શે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજુ કરવાની રહે શે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના રદવિે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહે શે. તથા આ
પ્રમાણપત્રોની સ્વયાંપ્રમાતણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોડ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ
ભવનમાાં જમા કરાવવાની રહે શે. જો ઉમેદવાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે
નહીં તેની ખાિ નોંધ લેવી.
(૪) વગા-૩ના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગા-૩ની ભરતી પ્રરિયામાાં રૂબરૂ મલાકાતની જોગવાઈ લાગ
પડશે નહીં.

૧૮

નીચે દશાાવ્યા મજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપૂણા નથી )
(૧) અરજીમાાં દશાાવેલ તવગતો અધૂરી કે અિાંગત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે િહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફે તિથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાિપોટા િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી િૈતનક ઉમેદવારે રડસ્ચાજા બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય

(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષતણક લાયકાતના િાંદભામાાં માકા શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંતુ તેના િમથાનમાાં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનુભવનો િમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર
અને અનુભવનો પ્રકાર દશાાવલે ન હોય, અનુભવનુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા િક્ષમ િત્તાતધકારીની
િહી તવનાનુાં હોય.
(૧૦) તબીબી તશક્ષણ તવષયક જ્ગ્યાની જાહે રાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/ CCH
માન્ય છે , તેવુ યુતનવિીટી અથવા કોલેજના િક્ષમ અતધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.

૧૯ વનમણૂક :(૧) ઉપરની જાહે રાત િાંબાંધમાાં તનમણૂક માટે પિાંદ થયેલા ઉમેદવારની િરકારશ્રીના િાંબાંતધત તવભાગને આયોગ
દ્વારા
ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી તનમણૂકપત્ર મેળવતાાં પહે લાાં કોમ્પ્યુટર અાંગને ી િીિીિી
અથવા તેની
િમકક્ષ રાજ્ય િરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહે શે. આ પ્રકારની
લાયકાત નહીં ધરાવનાર
ઉમેદવાર તનમણૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) તનમણૂક અાંગને ી િઘળી કાયાવાહી િરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અાંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર
આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષતણક લાયકાત / અનુભવ /ઉંમર વગેરેના િમથાનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય
માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની તનમણૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહે શે અને આવા ઉમેદવાર
ભારતીય ફોજદારી ધારા હે ઠળની કાયાવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને િલાહ આપવામાાં આવે છે કે , તેમણે રજુ કરે લા
પ્રમાણપત્રો ખુબજ ચોકિાઈથી પુણા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.

૨૦

ગેરવતાણૂાંક અાંગે દોવિત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાાવવી
નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અિલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાતણત નકલમાાં કોઇપણ
િાંજોગોમાાં િુધારો અથવા ફે રફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો
રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાતણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ
અથવા તવિાંગતતા જણાય તો તે તવિાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોતષત જાહે ર
થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યતતત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાા હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ ચેડા કરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા તનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અાંગે કોઇપણ અતનયતમત કે અનુતચત ઉપાયોનો િહારો લીધો હોય ,
(૭)કિોટી િમયે કોઇ અનુતચત િાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અતશષ્ટ બાબતો િરહતની અિાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પુસ્તક,
ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તતલતખત િારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ િાાંકેતતક રીતે
નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે ,

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અાંગે તનયુકત થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની
શારીરરક ઇજા પહોચાડવી અથવા
(૧૧)ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃ ત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે િીધી
અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાાવેલ તશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયાવાહીને
પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પિાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય િરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો િરકારી િેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના તવરૂધ્ધ િમુતચત તનયમો અનુિાર તશસ્તભાંગના પગલાાં
લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત તવગતોમાાં તનરદાષ્ટ કરે લ તશક્ષા કરતા પહે લા આયોગ/ િરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે િના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેતખતમાાં તશક્ષા અાંગે બચાવનામુ-ાં હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) તશક્ષા અાંગે તનયત િમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

(પી. આર. જોષી)
િાંયુતત િતચવ
ગુજરાત જાહે ર િેવા આયોગ.

