આર-૩
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
જાહેરાત ક્રમાાંક:- ૧૦૫/૨૦૧૬-૧૭, જીલ્લા શિક્ષણ અશિકારી/જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ અશિકારી અને તેની સમકક્ષ જગ્યાઓ ગુજરાત
શિક્ષણ સેવા, વગગ-૧(વહીવટી િાખા)ની કુ લ-૧૫ જગ્યાઓના ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે On-line અરજીઓ તા.૧/૧૨/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦
કલાક થી તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦ કલાક સુિીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .
 પ્રાથશમક કસોટીની સુચિત તારીખ: ૧૨/૦૩/૨૦૧૭
 પ્રાથશમક કસોટીના પરરણામનો સાંભશવત માસ : મે-૨૦૧૭
 રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની આખરી યાદી: જુલાઈ -૨૦૧૭
 રૂબરૂ મુલાકાતનો સાંભશવત માસ: ઓગષ્ટ-સપ્ટે મ્બર -૨૦૧૭
 આખરી પરરણામ :- રૂ.મુ. પ ૂણગ થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રશસધ્િ કરવામાાં આવિે.
આ જ્ગગ્યાઓની કે ટેગરી પ્રમાણે સાંખ્યાની શવગત નીિે મુજબ છે .
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કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત જગ્યાઓ

નોંિઃ(૧) કુ લ જગ્યાઓ પૈકી એકપણ જગ્યા િારીરરક રીતે અિક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત નથી, પરાં ત.ુ BL-(Both legs), OL- (One

leg affected), OA- (one arm), OAL - (one arm and leg) or LV-(Low Vision) ની મોડરે ટ કક્ષાની શવકલાાંગતા િરાવતા
ઉમેદવારો, કે જેઓ ૪૦ % કે તેથી વધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી અિક્તતા િરાવતા હોય,તેઓ અરજી કરી િકે છે , આ શસવાય અન્ય
િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર થતાાં નથી.
(૨) મરહલાઓ માટે ની અનામત જગ્યા માટે જે તે કે ટેગરીમાાં જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પુરુષ
ઉમેદવારને ફાળવી િકાિે.
(૩) અનુસ ૂચિત.જાશત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી િકિે.પરાં ત ુ પસાંદગીના િોરણો ચબનઅનામતના લાગુ
પડિે.
(૪)

ચબનઅનામત કે ટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જગ્યાઓ પર પસાંદગી તે જ કે ટેગરીના

ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારોએ પસાંદગીની પ્રરક્રયા દરશમયાન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે સાંબશાં િત સેવાની
કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા શનયત કરે લ લાયકી િોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવિે.
જરૂરી લાયકાત તથા અનુભવ:૧. (i) ભારતમાાં કે ન્રીય અથવા રાજ્ય અશિશનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સાંસ્થાશપત યુશનવશસિટીઓ પૈકી કોઇપણમાાંથી
અથવા સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે લી અથવા યુશનવશસિટી ગ્રાન્ટસ કશમિન અશિશનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુશનવશસિટી તરીકે
જાહેર થયેલી બીજી કોઇપણ િૈક્ષચણક સાંસ્થામાાંથી મેળવેલી શવનયન અથવા શવજ્ઞાન અથવા વાણીજય અથવા કાયદા અથવા કૃશષની
સ્નાતકની પ્રથમ વગગની પદવી અથવા સ્નાતકની બીજા વગગની પદવી અને અનુસ્નાતકની બીજા વગગની પદવી અથવા

સમકક્ષ

િૈક્ષચણક લાયકાત િરાવતા હોવા જોઇિે, અને (ii) ટીિીંગ અથવા શિક્ષણમાાં સ્નાતકની પદવી અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત અથવા
ઉચ્િતર પદવી અથવા શિક્ષણમાાં રડપ્લોમા િરાવતા હોવા જોઇિે, અને
(૨) ઉમેદવાર ઓછામાાં ઓછો સાત વષગનો ભણાવવાનો અથવા શનરીક્ષણ અથવા વહીવટી કામગીરીનો અથવા આ પૈકી કોઈપણ એક
ક્ષેત્રનો અનુભવ િરાવતા હોવા જોઇિે.
(૩) ગુજરાતી અથવા રહિંદી અથવા તે બાંને ભાષાનુાં પ ૂરતુાં જ્ઞાન િરાવતા હોવા જોઇિે.
(૪) ગુજરાત મુલ્લ્ક સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) શનયમો, ૧૯૬૭માાં વખતો વખતના સુિારા મુજબ કોમ્પુટરનુાં પાયાનુાં જ્ઞાન.
પગાર િોરણ :- રુ. ૧૫,૬૦૦/- થી રુ.૩૪,૮૦૦/-+રુ.૫,૪૦૦/- ગ્રેડ પે

ઉંમર: ૪૫ વષગ થી વધુ નહીં.
ુ જગ્યાના ભરતી શનયમો અનુસાર ઉપલી વયમયાગદા ૪૦ વષગની છે .પરાં ત ુ ગુજરાત સરકારના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના જાહેરનામાક્રમાાંક:પ્રસ્તત
જીએસ/૨૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/જી-૫.અનુસાર વયમયાગદામા પાાંિ વષગની છુટછાટ વધુમા વધુ ૪૫ વષગ સુિીની
મયાગદામાાં મળવાપાત્ર હોઈ, ૪૫ વષગ સુિીના ઉમેદવાર અરજી કરી િકિે
ઉંમર ઓન લાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવિે.
ઉપલી વય મયાગદામાાં નીિે મુજબ છુટછાટ મળિે.
૧

ગુજરાત સરકારના કમગિારીઓ

કે

જેઓ

(૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માાંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગુ પડિે

ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી િોરણે

નહીં

અથવા હાંગામી િોરણે સળાં ગ છ માસ સુિી

(૨) જાહેરાતમાાં અનુભવને લાયકાત તરીકે માગે લ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી

કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ

શવષયક, પશુ ચિરકત્સાની પદવી કે રડપ્લોમાની જગ્યા પર શનમણકાં ૂ પામેલ કમગિારીને

શનમણકાં ૂ

જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વયમયાગદા લાગુ

જાહેરાતમાાંની

વયમયાગદાની
કમગિારીઓ

અંદર

જગ્યામાાં
થયેલ

દિાગવેલ

હોય

તેવા

પડિે નહીં.
(૩) જાહેરાતમાાં દિાગવેલ જગ્યા માટે અનુભવ એક લાયકાત તરીકે માગે લ ન હોય ત્યારે જે
સાંવગગ માાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમગિારીને, તેઓએ બજાવેલ
સેવાના સમય અથવા વધુમાાં વધુ પાાંિ વષગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તેટલી
છૂટછાટ મળિે.

-સહી( એિ.કે.ઠાકર )
સાંયક્ુ ત સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧.નાગરરકત્વ:ઉમેદવાર,

(ક)ભારતનો નાગરરક અથવા (ખ)નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) શતબેટ નો શનવાગશસત જે ભારતમાાં
કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા

(િ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂવગ પારકસ્તાન(બાાંગ્લાદે િ), બમાગ

(મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા,કે ન્યા,યુગાન્ડા જેવા પ ૂવગ આરિકાના દે િો, સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા,ઝાાંબીયા,મલાવી,ઝૈર,ઇથોપીયા, અથવા
શવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાં ત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (િ)માાં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સરકારે
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.

નોંિ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ શવિારણામાાં લેિે. અને જો
શનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવિે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની િરતે
કામિલાઉ શનમણ ૂક આપિે.
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાાં વધુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેિે અને પ્રત્યેક
અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેિ.ે
(૨) મુળ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ અરજી ફી ભરવાની રહેિે નહી.
(૩) િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેિે નહી
(૪) ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોની અરજી ફી વગરની અચગ્રમ નકલ શવિારણામાાં લેવામાાં આવિે નહી.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દિાગવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે
અરજી કરી િકિે અને તેને ચબનઅનામતના િોરણો લાગુ પડિે.
(૬) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી િકે છે .
(૭) જાહેરાતમાાં જે તે કે ટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની
અનામત જગ્યાઓ શસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ
તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે શવિારણા થઇ િકે છે , પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી િકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦
જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી
િકે છે .)
(૮) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી િકે છે કેમ
કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની શવિારણા થઇ િકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ
મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પુરેપરુ ા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે
તો તેમને જ પ્રથમ શવિારણામાાં લેવાના થિે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો
તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં

લેવામાાં આવિે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮

મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી િકે છે .)
૩. જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ
પ્રમાણપત્રમાાં દિાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અશિકારીએ આપેલ વય અને અશિવાસના પ્રમાણપત્રની
પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહેિે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અશિકૃત અશિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે
તેની પરીક્ષાનુાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આિારે ઉમેદવારની સાિી
જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દિાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા
માનવાને પુરત ાંુ કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અશિવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની શવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્વીકાર કે
અસ્વીકારનો શનણગય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવિે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દિાગવેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ િકિે નહી.
૪. િૈક્ષચણક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દિાગવેલ િૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ િરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે િૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યુશનવશસિટી/સાંસ્થામાાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.

(૩)ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુશનવશસિટી/સાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બિા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાચણત
નકલ રજુ કરવાની રહેિે. કોલેજના આિાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવિે નહી.
(૪) િૈક્ષચણક લાયકાત કામિલાઉ િોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવિે નહી.
(૫)જાહેરાતમાાં દિાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા
પ્રસ્થાશપત કરતા આદે િો/અશિકૃતતાની શવગતો આપવાની રહેિે.
૫. અનુભવ :(૧)

માગે લ અનુભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવિે.

(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનુભવ ગણવામાાં આવિે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દિાગવેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનુભવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, વષગ), મ ૂળ પગાર અને કુ લ
પગારની શવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની શવગતો સાથેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેિે. આવુાં પ્રમાણપત્ર
સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાશિકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ાંુ રજુ કરવાનુાં રહેિે.
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની શવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવિે નહીં. અરજી કયાગ
પછી અનુભવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવિે નહી.
(૫) અંિકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસિીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંશત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ય
અનુભવ તરીકે ગણત્રી માાં લેવામાાં આવિે નહીં.
૬. અનુસ ૂચિત જાશત,અનુસ ૂચિત જનજાશત,સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ:(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂચિત જાશત, અનુસ ૂચિત જનજાશત, સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને જ અનામત
વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળિે.
(૨) અનુસ ૂચિત જાશત, અનુસ ૂચિત જનજાશત, સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગના હોય તેની શવગતો
અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરશિષ્ટની સાંબશાં િત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દિાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવિે નહીં.
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અશિકારી દ્વારા શનયત નમુનામાાં આપવામાાં આવેલ જાશત
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેિે. અરજીપત્રક સાથે જાશત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો
તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવિે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનિે.
(૫) સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેિ “ઉન્નત વગગમાાં” નહી થતો હોય તો
જ મળવાપાત્ર થિે.
(૬)

સામાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેિ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ સામાજજક ન્યાય અને
અશિકારરતા શવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી (ગુજરાતીમાાં) શનયત થયેલ પરરશિષ્ટ- (ક) અથવા નવા શનયત થયેલ
નમુના- પરરશિષ્ટ મુજબના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં શપ્રક્ન્સપાલ સરકારી શવનયન, શવજ્ઞાન, વાચણજ્ય અને કાયદાની
કોલેજો ખાતે , ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વગગ -૧ (કોલેજ િાખા) રહેિે.

(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય વષગ સને ૨૦૧૫-૧૬ની આવકને આિારે મેળવેલ હિે અને આવકના માપદાં ડ બદલાયેલ ના હોય તો તે
માન્ય ગણાિે.વધુમાતા.૧/૪/૨૦૧૬ થી ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ની છે લ્લી તારીખ સુિીમાાં આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હિે તો
તે માન્ય ગણાિે.
(ખ)

ઉન્નત વગગમાાં સમાવેિ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર માતા-શપતાની આવકના સાંદભગમાાં આપવામાાં આવતુાં હોવાથી આ
પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-શપતાની આવક મા ફેરફાર થતો હોય તો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં
આવા વિારા- ઘટાડા ની પ્રમાચણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અશિકારી સમક્ષ કરવાની રહેિે. આ રીતે સક્ષમ
અશિકારી ને જાણ કયાગ બાદ સક્ષમ અશિકારીએ જે શનણગય લીિેલ હોય તેની જાણ આયોગની કિેરીને કરવાની રહેિે જે
ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત ન કરીને આવક મા વિારો છુપાવિે તો તેને મળે લો લાભ રદ કરવામાાં આવિે અને
આયોગ દ્વારા કરવામાાં આવતી કાયદે સર ની કાયગવાહીને પાત્ર બનિે.

(ગ) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-શપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહેિે, જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના પશતની આવકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હિે તો તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવિે.
(િ) અરજી સાથે પરરશિષ્ટ (ક) અથવા નવા શનયત થયેલ નમુના- પરરશિષ્ટ- (૪) ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગ્રેજીમાાં) રજુ કરે લ હિે તો
પણ અરજી રદ કરવામાાં આવિે. કે મ કે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ાંુ છે .
(િ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરશિષ્ટ (ક)) અથવા નવા શનયત થયેલ નમુના- પરરશિષ્ટ- (૪) અરજી સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય
તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવિે અને ચબનઅનામત જગ્યા માટે પણ શવિારણામાાં લેવામાાં આવિે નહીં.
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો

ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે શનયત િોરણો

(અથાગત ્ વય મયાગદા ,અનુભવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધુ શવસ્ત ૃત કરે લ

અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીિા શસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આિારે પસાંદગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં
લેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાશત અંગે જે શવગત દિાગવેલ હિે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની શવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવિે નહી.
૭.

માજી સૈશનક

(૧) માજી સૈશનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં શવગતો આપવાની રહેિે.
(૨) માજી સૈશનક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેિે.
૮.

િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો

(ક) િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં શવગતો આપવાની રહેિે.
(ખ) િારીરરક અિક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ િારીરરક અિક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેિે.

િારીરરક

અિક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંિત્વ અથવા ઓછી રલ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનિલન અિક્તતા અથવા
મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ િારીરરક અિક્તતા છે તે દિાગવવુ.ાં
(ગ) જાહેરાતમાાં િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દિાગવેલ ન હોય ,પરાં ત ુ જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે
પ્રકારની િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી િકિે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં
છૂટછાટ મળિે.
(ઘ) િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે તેના

સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ શવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી શનયત થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સુશપ્રટે ન્ડેન્ટ/શસશવલ સર્જન/મેરડકલ બોડગ દ્વારા આપવામાાં
આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેિે.
જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવિે નહીં િારીરરક અિક્તતા ઉમેદવાર
તરીકે નો લાભ મળવાપાત્ર થિે નહીં.
૯. મરહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની

અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના (category)

પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવી િકાિે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેિ માજી સૈશનક, િારીરરક અિક્તતા, મરહલા કે શવિવા પૈકીના શવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ શવકલ્પોમાાં થતો હોય
તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગુ પડતા શવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હિે તે મળિે.
૧૦.

શવિવા ઉમેદવાર

(૧) ઉમેદવાર શવિવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડત ાંુ નથી” એમ દિાગવવુાં .
(૨) શવિવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવુાં અન્યથા “લાગુ પડતુાં નથી” એમ
દિાગવવુાં .
(૩) શવિવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને શવિવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન
કરે લ નથી તેવી એરફડેશવટ રજુ કરવાની રહેિે.
(૪) શવિવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંિ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં આવિે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “શવિવા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ અથવા જાહેરાત પ્રશસધ્િ થયા
ની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયા ના કોઇપણ તબક્કે “શવિવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ
રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયા ના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા
ઉમેદવારોને “શવિવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવિે.
૧૧.

ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર:-

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે િન /કાં પનીઓ માાં સેવા બજાવતા અશિકારીઓ / કમગિારીઓ
આયોગની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી િકિે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના શવભાગ/ખાતા/કિેરીને અરજી કયાગ ની
તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેિે. જો ઉમેદવારના શનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાાં
અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવિે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવિે.
(૨)

કે ન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી મોકલવાની રહેિે

અથવા આ અરજી સાથે શનમણ ૂક અશિકારી નુાં “ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં રહેિે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અશિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ કરવાનુાં રહેિે.
૧૨. ગે રલાયક ઉમેદવાર:ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ
દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગે રલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની

શવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેિે. જો ઉમેદવારનો ગે રલાયકનો

સમય િાલુ હિે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનિે.
૧૩.

ફરજજયાત શનવ ૃશત્ત, રુખસદ, બરતરફ :-

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે બોડગ કોપોરે િન માાંથી ક્યારે ય પણ ફરજજયાત શનવ ૃશત્ત, રુખસદ
કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની શવગત આપવાની રહેિે.
૧૪.

અગત્યની જોગવાઇઓ:-

(૧) આ જગ્યાની શનમણ ૂક માટે સીિી ભરતીથી પસાંદગીની પ્રરક્રયા અનુસરવાની થાય છે .જે માટે The Gujarat public Service
Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનુસાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાથશમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજી ને
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની િકાસણી કરી ઉમેદવારોને
કરવામાાં આવિે. પ્રાથશમક કસોટીના ગુણ ક્રમાાંનસ

રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા

નક્કી કરાિે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરિે નહીં તો ગુજરાતી રહેિે. પ્રાથશમક કસોટી સામાન્યત:
અમદાવાદ/ગાાંિીનગર ખાતે લેવામાાં આવિે અને ઉમેદવારોએ સ્વ ખિે ઉપક્સ્થત રહેવાનુાં રહેિે.
(૨) પ્રાથશમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગુણ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવિે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થતાાં ઉમેદવારોમાાં, જો
કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથશમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ હિે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી િકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની યાદી માટે શવિારણામાાં લેવામાાં આવિે નહીં
(૩) પ્રાથશમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસ ના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબશાં િત શવષયના ૨૦૦ ગુણના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેિે.
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગુણભાર પ્રાથશમક કસોટીના ૩૦૦ ગુણમાથી મેળવેલ ગુણ અને ૫૦ ટકા ગુણભાર રૂબરૂ
મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણના આિારે કરવામાાં આવિે એટલે કે પ્રાથશમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણને ૫૦
ટકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં૧૦૦ ગુણમાાંથી મેળવેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર ગણી કૂલ ૧૦૦ ગુણમાાંથી ગુણ આપવામાાં
આવિે.
નોિ:-અસાિારણ સાંજોગો તથા અપવાદ રૂપ રકસ્સામાાં સીિી ભરતી માટે ની માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના આિારે પસાંદગી પ્રરક્રયા
અપનાવવાનો શનણગય લેવાનો આયોગને અશિકાર રહે છે .
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથશમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગુણમાાંથી ૧૫૦ ગુણ મેળવેલ હિે અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ૧૦૦ ગુણમાાંથી ૬૦ ગુણ
મેળવિે તો લેચખત પ્રાથશમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૨૫ ગુણ અને રૂબરૂ મુલાકાતના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૩૦ ગુણ
એમ કૂલ ૫૫ ગુણ થિે પ્રાથશમક કસોટી/ અને રૂબરૂ મુલાકાતના કૂલ:-૧૦૦ ગુણમાાંથી પસાંદગી માટે ન ાંુ લાયકી િોરણ ચબન અનામત વગગ
અને અનામત વગગ ના ઉમેદવારો માટે નીિે મુજબ રાખવામાાં આવે છે
ક્રમ

વગગ (Category)

વગગ-૧અને ૨(પુરૂષ)

વગગ-૧ અને ૨ (મરહલા )

૧

ચબનઅનામત(સામાન્ય) વગગ

૫૦

૪૫

૨

સા.િૈ.પ.વગગ

૩૫

૩૧

૩

અનુ. જાશત

૩૫

૩૧

૪

અનુ જન જાશત

૩૫

૩૧

(૫) અપવાદ રૂપ રકસ્સામાાં અસાિારણ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતને આિારે જ પસદગી અંગે આયોગ દ્વારા શનણગય
લેવામાાં આવિે જેમા પસાંદગીનુાં લાયકી િોરણ માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના ગુણને આિારે ઉપર જણાવ્યા મુજબનુાં રહેિે.
(૬) પ્રાથશમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંિ શવકલ્પ આપવામાાં આવિે,
પાાંિમો શવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેિે. જો ઉમેદવારે તમામ શવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા
જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબ ના શનશશ્રત ૦.૩ ટકા ગુણ Negative Marks મેળવેલ માકગ સ માથી કાપવામાાં આવિે. અને જો
પાાંિમો શવકલ્પ E ‘Not attended’ એન કોડ કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુણ કાપવાના રહેિે. અથાગત ્ માત્ર E ‘Not attended’ શવકલ્પ જ
encode કયો હિે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગુણ કાપવામાાં આવિે નહીં.
(૭)

આ રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સ ૂિનાઓ/િોરણો મુજબ જાહેરાતમાાં દિાગવેલ કે ટેગરીવાર જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ, નીિે
મુજબ અનુસરવાનુાં રહેિે :-

(૮)
(૯)

કૂલ જગ્યાઓની સાંખ્યા

કૂલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

કૂલ જ્ગગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

પ્રાથશમક કસોટીમાાં કૂલ ગુણના ૧૦% થી ઓછા ગુણ મેળવિે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવિે નહીં.
જાહેરાતમાાં ઠરાવેલ લઘુતમ લાયકાત તેમજ અનુભવ કરતાાં વધુ િૈક્ષચણક લાયકાત અને/ અથવા વધુ અનુભવ અને/ અથવા
લાયકાતમાાં ઊંિી ટકાવારીને આિારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગરદત કરી િકિે.

(૧૦) માજી સૈશનકો તથા િારીરરક અિક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંશિત કે ટેગરીના માજી સૈશનકો તથા િારીરરક
અિક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘુતમ ગુણ મેળવતા હિે તેમને સબાંશિત કે ટેગરીની અનામત જગ્યા સામે
ગણવામાાં આવિે. જો જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કે ટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘુતમ

ગુણ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પુરતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સાંબશાં િત કે ટેગરીના લઘુતમ ગુણના ૧૦% િોરણ
હળવુાં કરીને પસાંદગી કરવામાાં આવિે.
(૧૧) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘુતમ ગુણના ૧૦% નુાં િોરણ હળવુાં કરીને પસાંદગી પદ્ધશત અનુસરવાની રહેિે અને રૂબરૂ મુલાકાત
બાદ જે તે કે ટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી વધુ ઉમેદવારો ઉપલબ્િ થાય તો
ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદવારોનો સમાવેિ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદવારોની પ્રશતક્ષાયાદીમાાંથી પસાંદગી ગણવામાાં આવિે.
આ જોગવાઇ મુજબ લધુતમ લાયકી િોરણ આ મુજબ રહેિે. ચબનઅનામત વગગના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગુણ તેમજ અનામત
વગગના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગુણ રાખવામાાં આવિે.
૧૫.
(૧)
(૨)

રૂબરૂ મુલાકાત:રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કિેરી ખાતે જ લેવામાાં આવિે. ઉમેદવારે પોતાના ખિે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહેિે.
અનુસ ૂચિત. જાશતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-શપતા ની વાશષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન
હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એસ.ટી. શનગમ દ્વારા શનયત
થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થિે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાતના રદવસે શનયત ફોમગ ભરવાનુાં રહેિે
અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહેિે.

(૩)

રૂબરૂ મુલાકાતના રદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દિાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેિે. જો ઉમેદવાર
અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનિે નહીં તેની ખાસ નોંિ લેવી.

(૪)

ઇન્ટરવ્યુ કશમરટ દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાં દર દે ખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાને લેવામાાં આવિે અને
ઇન્ટરવ્યુ કશમરટ ઇન્ટરવ્યુ દરમ્યાન ઉમેદવાર ના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં

રાખીને િિાગ શવિારણા કયાગ બાદ

ુ તે ગુણ આપિે.
સવાગનમ
૧૬.

નીિે દિાગવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવિે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ નથી)

(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમાાં દિાગવેલ શવગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપ લોડ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટે સાઈઝ નો ફોટોગ્રાફ અપ લોડ કરે લ ન હોય.
(૬) ) ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોની અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) અનામત કક્ષાના તથા િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અશિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની
નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) માજી સૈશનક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમેદવારે િૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ િીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દિાગવેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાં ત ુ તેના સમથગનમાાં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને
અનુભવનો પ્રકાર દિાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય .
૧૭ .

શનમણ ૂક:-

(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંબિ
ાં માાં શનમણ ૂક માટે પસાંદ

થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના

સાંબશાં િત શવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ

કરવામાાં આવિે. ઉમેદવારોએ આખરી શનમણ ૂકપત્ર મેળવતા પહેલાાં કોમ્પ્યુટર અંગે ની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર
વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહેિે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર શનમણ ૂકને પાત્ર બનિે
નહીં.
(૨) શનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેિે
નહીં.
(૩) ઉમેદવારે તેની િૈક્ષચણક લાયકાત /અનુભવ/ઉંમર વગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય માલુમ પડિે
તો તેની ઉમેદવારી રદ થિે તેમજ ભલામણ બાદની શનમણ ૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહેિે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા
હેઠળની કાયગવાહી ને પાત્ર થિે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે , તેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ િોકસાઈથી પ ૂણગ
રીતે ખરાઇ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
૧૮.

ગે રવતગણ ૂક અંગે દોશષત ઠરે લા ઉમેદવારો શવરૂદ્ધ પગલાાં
ઉમેદવારોને આથી િેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દિાગવવી નહી,તેમજ

આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુિારો
અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ િેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા િેડાાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ

બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અિોકસાઇ અથવા શવસાંગતતા જણાય તો તે
શવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોશષત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા શનવેદનો કરે લ હોય ,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અશનયશમત કે અનુચિત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુચિત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અશિષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગે રવતગણ ૂક આિરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,પુસ્તક , ગાઇડ, કાપલી
તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતિીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેશતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને
નકલ કરાવવાની ગે રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગે રરીતી આિરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે શનયુક્ત થયેલા કમગિારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની િારીરરક ઈજા
પહોિાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીિી અથવા

આડકતરી રીતે

આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીિે દિાગવેલ શિક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય,ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર
બનિે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાવી િકાિે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજ્ય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રલાયક ઠરાવી િકાિે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના શવરૂદ્ધ સમુચિત શનયમો અનુસાર શિસ્તભાંગના પગલાાં લઇ િકાિે.
(૧ર) ઉપરોકત શવગતોમાાં શનરદિ ષ્ટ કરે લ શિક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગિારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેખીતમાાં શિક્ષા અંગે બિાવનામુ-ાં હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) શિક્ષા અંગે શનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં આવિે.

(એિ. કે . ઠાકર)
સાંયકુ ત સચિવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવિે. ઉમેદવાર તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૬ ,૧૩.૦૦ કલાક થી
તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા
માટે નીિે મુજબના Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરવાના રહેિે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાિે.
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ાં
ાં
(૨)
Apply On line Click કરવુ.આ
પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે. સૌપ્રથમ
More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now
બટન ક્લલક કરવુ.ાં
(૩)
જીલ્લા શિક્ષણ અશિકારી/જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ અશિકારી અને તેની સમકક્ષ જગ્યાઓ ગુજરાત શિક્ષણ સેવા,વગગ-૧(વહીવટી
િાખા)ની ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે
(૪)
તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ “Personal
Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેશ.ે ) “““““““““
““““““““ માાં જયાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને
માહહતગાર કરી શકે .
(૫)
Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુાં અને
પોતાની શૈક્ષણણક વવગતો ભરવી.
(૬)
Additional Qualification પર “““““““ કરી Additional Qualification ભરવી.
(૭)
Experience Details પર “““““““ કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા માગતા હોવ તો
Add. More Exp.પર “““““““ કરી Details ભરવી.
(૮)
Additional Information પર “““““““ કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનુભવ ojas module માાં સમાવવષ્ટ ન
થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનુભવની વવગત
ઉમેરીને મોકલવી.
(૯)
તેની નીચે “““““-““““““““““““ માાં Yes / No પર click કરવુ.ાં
(૧૦)
હવે save પર “““““““ કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate થશે. જે
ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભભમાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે
દશાભવવાનો રહેશ.ે
(૧૧)
જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે,આ સુવવધા અરજી
Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સુશવિા ઉપલબ્િ રહેિે નહીં.
(૧૨)
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી
Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload કરવાના છે . (ફોટાનુાં માપ ૫
સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી)
photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે
નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) ““““““““ ““““““ પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં
.jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને ““““““ ““““““ ને click કરો. હવે
““““““““ ““““““ ની બાજુ માાં “““““““ “ Button પર Click કરો હવે બાજુ માાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે
signature પણ upload કરવાની રહેશ.ે
(૧૩)
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં ““““““““ ““““““““““““ પર click કરો અને ““““““““““““ “““““““ તથા Birth Date
Type કયાભ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દે ખાશે.
ઉમેદવારે ““““““““““““ ““““““““ પર લલીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit
Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાભ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં કરી
શકાશે. પરાં ત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન
જણાય તો જ confirm application પર લલીક કરવુ.ાં Confirm application પર લલીક કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો
આયોગમાાં online સ્ક્વીકાર થઈ જશે. અહીં “““““““““““““ “““““““ ““““““““ થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયભવાહી માટે
જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશ.ે Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm
થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪) સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારો અરજી ફી નીિેના બે શવકલ્પ પૈકી કોઈપણ થી ભરી િકે છે .
(૧) પોસ્ટ ઓરફસમાાં: સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ
કાઢવાની રહેશ.ે આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવવધા ધરાવતી પોસ્ક્ટ ઓહફસમાાં જવાનુાં રહેશ.ે પોસ્ક્ટ
ઓહફસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ક્ટલ સવવિસ ચાર્જ તારીખ. ૧૬/૧૨ /૨૦૧૬ સુધીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાભ અંગેન ુાં
ચલણ મેળવવાનુાં રહેશ.ે
(૨) ઓન લાઈન ફી; ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં અને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of
fee”ઉપર ક્લીક કરવુાં ત્યારબાદ આપેલ શવકલ્પોમાાં Net Banking, Card Payment અથવા “Other Payment Mode”ના શવકલ્પ
માથી યોગ્ય શવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની શવગતો ભરવી .ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ
Screen પર લખાયેલ ાંુ આવિે અને e-receipt મળિે .જેની “Print” કાઢી લેવી .જો પ્રરક્રયામાાં કોઈ ખામી હિે તો Screen પર
આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળિે.

(૧૫)

સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં
ુ ાર અચુક જોડીને ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાિવીને રાખવાના રહેિે અને
પ્રમાચણત કરીને, નીિે મુજબ લાગુ પડતા ક્રમાાંનસ
આયોગ દ્વારા માંગાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ચબડાણો સરહત તથા ફી ભરે લા િલણની નકલ સાથે
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેિે અથવા આયોગની કિેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેિે.

(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મનો
દાખલો કે િાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાિે નરહ (૩) શનયત િૈક્ષચણક લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ (૪)
ડીગ્રીના અંતીમ વષગની માક્સીટની નકલ (૫) ઇન્ટનગિીપ કાં પ્લીિન સટી (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો)
S(૬) સબાંશિત કાઉક્ન્સલ ના નોંિણી પ્રમાણપત્રની નકલ (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૭) અનુભવના
પ્રમાણપત્ર નકલ (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૮) સાંિોિન પત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી
હોય તો) (૯) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ/પરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે િનની
નકલ (૧૦) શવિવા મરહલા ઉમેદવારના રકસ્સામા પુન: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એરફડેશવટની નકલ (૧૧)િારીરરક રીતે અિક્ત
ઉમેદવારે સા.વ.શવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી શનયત થયેલ નમ ૂના મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર (૧૨) અન્ય લાગુ પડતાાં
હોય તેવા આિાર/ પુરાવા.
(૧૬)
અનામત વગગ ના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેિે નહીં અને તેઓએ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો
ુ ાર અચુક જોડીને ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાિવીને રાખવાના રહેિે
સ્વયાં પ્રમાચણત કરીને નીિે મુજબ લાગુ પડતા ક્રમાાંનસ
અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ચબડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેિે
અથવા આયોગની કિેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેિે.
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી ક્રે ડીટ સટીની નકલ (૩) જાશત
પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અને િૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે શનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ શનયત થયેલ પરરશિષ્ટક મુજબનુ/ાં નવા શનયત થયેલ નમુના-પરરશિષ્ટ- (૪) નોન ક્લીમીલેયર પ્રમાણપત્ર(અંગે જીમા અપાતુ એનેક્ષર-એ માન્ય નથી
(૫) શનયત િૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ (૬) ડીગ્રીના અંતીમ વષગની માકગ િીટની નકલ (૭) ઇન્ટનગિીપ કાં પ્લીિન
સટી(જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૮) સબાંશિત કાઉક્ન્સલ ના રજીસ્રે િનની નકલ (જો જાહેરાતની
જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૯) અનુભવના પ્રમાણપત્ર નકલ (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૧૦)
નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ/પરરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે િન નકલ (૧૧)
શવિવા મરહલા ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પુન: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એરફડેશવટની નકલ (૧૨) િારીરરક રીતે અિક્ત ઉમેદવારે
સા.વ.શવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી શનયત થયેલ નમ ૂના મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર (૧૩) અન્ય લાગુ પડતા હોય તેવા
આિાર/પુરાવા.
(૧૭)
દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી કરે લ
હશે, તો છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ
ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે
છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમભ થયેલી છે લ્લી
અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે હરફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.
અરજી ફી :(૧)
સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ક્ટ ઓહફસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ક્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહેશ.ે અને ફી ભયાભ
અંગેન ુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહેશ.ે અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહેશ.ે
(૨)
મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૩)
િારીરરક અિક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેિે નહી
(૪)
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં. તે
વસવાયના ધોરણો ણબન અનામત વગભના લાગુ પડશે.
(૫)
ચબન અનામત વગગ ના ઉમેદવારોની ફી ભયાભ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ
પણ સાંજોગોમાાં પ્રાથશમક કસોટી/રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવિે નહી.. આ ફી ફલત પોસ્ક્ટ ઓહફસ દ્વારા
અથવા ફકરા ૧૪(૨)માાં જણાવ્યા મુજબ ઓન લાઈન ફી જ સ્ક્વીકારવામાાં આવશે. રોકડ માાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ થી, ઇન્ન્ડયન
પોસ્ક્ટલ ઓડભ ર કે પે ઓડભ ર ના સ્ક્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવિે નહી જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ લેવી. ઉમેદવારોને
ખાસ જણાવવાનુાં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની િકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી શનયમો, તથા
જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત િરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડિે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબક્કે રદ
કરવામાાં આવિે.
નોંિ : જીલ્લા શિક્ષણ અશિકારી/જીલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ અશિકારી અને તેની સમકક્ષ જગ્યાઓ ગુજરાત શિક્ષણ સેવા, વગગ-૧(વહીવટી
િાખા) ની જગ્યાના ભરતી શનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી ,વય મયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા
સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની શવગતો, પરરશિષ્ટ ’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગિારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંિા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો
અને જાહેરાતની અન્ય વધુ શવગતો આયોગની કિેરીના નોટીસ બોડગ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા
મળિે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-3 Branch
Advt.105/2016-17 On Line applications are invited for the post of District Education
Officer/District Primary Education Officer and its equivalent posts under Gujarat
Educational Service, Class-1 (Administrative Branch) between date 1/12/2016, 13.00 Hrs. to
date 16/12/2016, 13.00 Hrs.
(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and
the method of online application.
 Tentative Date for P.T: 12 -3-2017
 Tentative month for provisional Result of P.T: - May-2017
 Tentative month for final list of the eligible candidates for Interview : July -2017
 Tentative month for Interview: August-September-2017
 Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.
No. of Post:-15 (As Under)
No.
Category
1
2
3
4

Total vacancy

GENERAL
S.E.B.C.
S.C.
S.T.
Total

09
05
00
01
15

Out of total Post reserved for
Women
02
01
00
00
03

Note:
(1) Out of above mentioned posts, no post is reserved for Physically Disabled Candidates.but Candidates having
disability of BL-(Both legs affected but not Arms) , OL (One leg affected), OA (one arm) , OAL (one arm and
one leg) or LV-(Low Vision Moderate group, i.e. with 40% and above up to 75% can apply in unreserved
respective reserve category. Candidates other than prescribed above disabilities are not eligible to apply.
(2) In case of non-availability of women candidates in the respective categories, the post so reserved will be allotted
to the male candidates belonging to the same category.
(3) The candidates belonging to SC Category can apply against Unreserved Category but the criteria will be
applicable as per Unreserved Category.
(4) Selection to the posts of Unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof as well as
selection to the posts of SEBC, SC, ST 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.

Education Qualification & Experience:1. (i) Posses a Bachelor’s degree with First class or a Bachelor’s degree with a Second class and a Master’s degree
with Second class in Arts or Science or Commerce of Law or Agriculture or an equivalent educational qualification
obtained University established or recognized by or under the Central or State Act in India, or any other educational
institution recognised as such by law in India or from an institution deemed to be University under section-3 of the
University Grants Commission Act, 1956 or an institution recognized by the Govrnment. (ii) Posses a degree in
teaching or education or an equivalent of higher degree or Diploma in Education.
2. Have atleast seven years experience in teaching or inspection or administration or in any one of them.
3. Posseses adequate knowledge of Gujarati and Hindi or both.
4. Posseses the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and
recruitment (General) Rules, 1967.
5. Provided that the upper age limit may be relaxed in favour of a candidate who is already in the sevice of the
Government of Gujarat in accordace with the provisions of the Gujarat Civil Services Classification and recruitment
(General) Rules, 1967.
Pay Scale: Rs. 15,600/- to Rs. 34,800/- + Rs. 5,400/- Grade Pay

AGE: - Not more than 45 years. (40+Including the Age Relaxation of five years as par GAD
NOTIFICATION Dated the 23 October,2015)
Age will be calculated on the last date of receipt of application

Upper Age limit shall be relaxed as under:
A candidate who is already (i) If experience is prescribed as one of the
1
in Guj. Govt. service, either qualifications, the upper age limit shall not apply.
as a permanent or as a (ii) If experience is not prescribed as one of the
temporary Govt. servant qualifications and a Govt. servant appointed to a post
officiating continuously for requiring a Medical, Engineering, Veterinary or
six months and has not Agriculture degree or diploma and who applied for any
crossed age limit prescribed such post, the upper age limit shall not apply.
for the advertised post at the (iii) If experience is not prescribed as one of the
time
of
his
first qualifications in the advertisement, Govt. servant who
appointment.
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, which is
less.
For all other provisions of advertisement candidates are advised to see Gujarati
advertisement.

-Sd(H.K.Thakar)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

