ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

આર-૫

જાહેરાતક્રમાાંક:- ૧૨૩/૨૦૧૬-૧૭ ક્લિનિકિ સાયકોિૉજીસ્ટ, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૨ િી ૨૦(વીસ) જગ્યાિા ઉમેદવાર પસાંદ
ુ ીમાાં માંગાવવામાાં આવે
કરવા માટે On-line અરજીઓ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦કિાક થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦કિાક સધ
છે
ક્રમ

જગ્યાિી સાંખ્યા

તે પૈકી મહહિા ઉમેદવારો
માટે

૧.બિિઅિામત

૧૧

૦૪

૨.સા.શૈ. પછાત વગગ

૦૫

૦૧

૩.અનુસબુ િત જાનત

૦૧

૦૦

૪.અનુસબુ િત જિજાનત

૦૩

૦૧

કિ
ૂ જગ્યાઓ

૨૦

૦૬

ભરે િા અરજીપત્રકો મોકિવા અંગેિી તકેદારીિી િોંધ:ઓિિાઇિ જાહેરાત માટેિા ભરે િા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓિિાઇિ જાહેરાતિી અરજી કરવાિી રીત ક્રમાાંક: ૧૪ અિે
ુ વેિ ઉમેદવારીિે સાંિનાં ધત પ્રમાણપત્રો અિે િાગ ુ પડતા આધાર પર
ુ ાવાિી પ્રમાબણત કરે િ િકિો ક્રમાાંનસ
ુ ાર
૧૫માાં સિ
ુ િ સાંપણ
ુ ગ અરજી પત્રક નિધાગરીત તારીખિી સમયમયાગદામાાં આયોગમાાં જમા
અચકુ જોડીિે જાહેરાતમાાં દશાગવેિ નવગત મજ
ુ ાવા જોડવામાાં આવેિ િહીં હોય તો અરજી અધર
ુ ી ગણી રદ
કરાવવાિા રહેશ.ે જોતે પૈકી કોઇપણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પર
કરાશે.
ુ િા:- સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક નિધાગરીત તારીખિી સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા િાદ િહીં
ખાસ અગત્યિી સિ
ુ તા પ્રમાણપત્ર મોકિવામાાં આવશેકે તે સ્સ્વકારવા િાિતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્રવ્યવહાર કરવામા આવશે તો
જોડેિ ખટ
આયોગ દ્રારા નવિારણામા િેવાશે િહીં
(૧) જો મહહિાઓ માટેિી અિામત િેઠકો જેટિા મહહિા ઉમેદવાર જે તે કેટેગરીમાાં ઉપિબ્ધ િહી થાય તો તેવી િેઠક તે
ુ ુ ષ ઉમેદવારિે ફાળવી શકાશે.
જ કેટેગરીિા પર
(૨) બિિઅિામત કેટેગરીિી જગ્યાઓ અિે તે પૈકી મહહિા ઉમેદવાર માટેિી અિામત જગ્યાઓ તથા અિામત કેટેગરીિી
જગ્યાઓ અિે તે પૈકી મહહિા ઉમેદવાર માટેિી અિામત જગ્યાઓ પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીિા ઉમેદવાર તથા તે પૈકી
ુ અિે સાંિધ
મહહિા ઉમેદવારે પસાંદગીિી પ્રહક્રયા દરમ્યાિ પ્રાપ્ત કરે િ ગણ
ાં ીત સેવાિી કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા નિયત
કરે િ િાયકી ધોરણ ધ્યાિે િઈ કરવામાાં આવશે.
(૩) શારીહરક રીતે અશલત ઉમેદવારો; ફલત OA-One arm affected (Right or Left), OL-One leg (Right or Left), BLBoth legs affected but not arms ની અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવાર કે જેઓ પોતાિી રીતે હરી-ફરી શકે િે કામગીરી
કરી શકે તેઓ આ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરી શકશે અન્ય અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાિે પાત્ર િથી
૨. શૈક્ષબણક િાયકાત:(૧) ભારતમાાં કે ન્દ્ર કે રાજ્યિા અનધનિયમથી સ્થાનપત કે સાંસ્થાનપત યુનિવનસિટીઓ પૈકીિી કોઇપણ યુનિ. અથવા માન્ય થયેિી
સાંસ્થાિી અિે તે રીતે રીહેિીિીટે શિ કાઉસ્ન્સિ ઓફ ઇન્ન્ડયા દ્વારા માન્ય ક્લિનિકિ સાઇકોિૉજીિા નવષયમાાં એમ.હફિ. િી પદવી
િોંધ :- ૧.સીધી ભરતીથી પસાંદગી પામી નિમાયેિ ઉમેદવારે , ફરજ પર જોડાતા પહેિા રીહેિીિીટે શિ કાઉસ્ન્સિ ઓફ ઇન્ન્ડયા
એલટ ૧૯૯૨: અનુસાર િોંધણી કરાવેિ િ હોય તો િોંધણી કરાવેિ હોવી જરૂરી રહેશે.

(૨)ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અિે ભરતી(સામાન્ય) નિયમોિી વખતોવખતિી જોગવાઇ અનુસારનુાં કોમ્પ્યુટર અંગે ન ુ
પ્રાથનમકજ્ઞાિ
(૩) ગુજરાતી અિે/ અથવા હહન્દીનુ પુરતુાં જ્ઞાિ

પગાર :રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦/- (ગ્રેડપેરૂ. ૪૬૦૦/-)
ઉંમર: ૩૪ વષગથી વધ ુ િહીં.
ુ િ છુટછાટ મળશે.
ઉંમર: અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્િી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે. ઉપિી વયમયાગદામાાં િીિે મજ
૧

બિિઅિામત

કક્ષાિા

મહહિા

પાાંિ વષગ

સા. શૈ.પ.વગગ , અનુ. જાનત અિે અનુ.

પાાંિ વષગ

ઉમેદવાર
૨

જિજાનતિા ઉમેદવારો માટે
૩
૪
૫

સા. શૈ.પ.વગગ , અનુ. જાનત અિે અનુ.

૧૦ વષગ (જેમાાં મહહિા ઉમેદવારોિે મળતા ૫ વષગિા િાભિો સમાવેશ થાય

જિજાનતિા મહહિા ઉમેદવારો માટે

છે .) (વધુમાાં વધુ ૪૫ વષગિી મયાગ દાિે આધીિ)

માજી સૈનિકો, ઈ.સી.ઓ., એસ. એસ.

િશ્કરમાાં િજાવેિ સેવા ઉપરાાંત િીજા ત્રણ વષગ વધુમાાં વધુ ૪૦ વષગ સુધીિી

સી. ઓ. સહહત

છુટછાટ મળશે.

અશકત ઉમેદવાર:-OA-One arm affected (Right or Left), OL-One leg (Right or Left), BL-Both legs
affected but not armsિી અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ પોતાિી રીતે હરી-ફરી શકે િે કામગીરી
ુ ીિી છુટછાટ મળવાપાત્ર
કરી શકે તેઓિે મેડીકિ િોડગ િા તિીિી પ્રમાણપત્રિે આધીિ ૧૦ વષગ સધ
ુ ાાં વધ ુ ૪૫ વષગ સધ
ુ ીિી છુટછાટ મળશે આ નસવાયિી શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો
છે .વધમ
અરજી કરવાિે પાત્ર િથી

૬

ગુજરાત સરકારિા કમગિારીઓ કે જેઓ ગુજરાત સરકારિી િોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાં ગ
છ માસથી કામગીરી િજાવતા હોય અિે તેઓિી પ્રથમ નિમણક
ાં ૂ જાહેરાતમાાંિી જગ્યામાાં દશાગ વેિ વયમયાગ દાિી
અંદર થયેિ હોય તેવા કમગિારીઓ (૧) જાહેરાતમાાં િાયકાત તરીકે અનુભવ માાંગેિ હોય તો ઉપિી વયમયાગ દા
િાગુ પડશે િહીં. (૨) જાહેરાતમાાં અનુભવિે િાયકાત તરીકે માાંગેિ િ હોય પરાં ત ુ ઇજિેરી, તિીિી, ખેતીનવષયક,
પશુબિહકત્સાિી પદવી કે હડપ્િોમાિી જગ્યા પર નિમણક
ાં ૂ પામેિ કમગિારીિે જાહેરાતમાાંિી આવી િાયકાતવાળી
જગ્યા(Any such post)માટે ઉપિી વયમયાગ દા િાગુ પડશે િહીં. (૩) જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ જગ્યા માટે અનુભવ એક
િાયકાત તરીકે માાંગેિ િ હોય ત્યારે જે સાંવગ
ાં ગમાાંથી િઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ િજાવતા કમગિારીિે, તેઓએ
િજાવેિ સેવાિા સમય અથવા તો વધુમાાં વધુ પાાંિ વષગિી છુટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે

(સબિિ પટવધગિ)
સાંયલુ ત સબિવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

જાહેરાતિી સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧.િાગહરકત્વ:-

ઉમેદવાર(ક) ભારતિો િાગહરક અથવા (ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ અથવા (ગ) ભ ૂતાિિો પ્રજાજિ અથવા (ઘ) નતિેટ િો
ુ રી,૧૯૬૨ પહેિાાં ભારતમાાં આવેિા હોવા જોઇએ
નિવાગ નસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી ૧િી જાન્યઆ
,અથવા (િ) મ ૂળ ભારતીય વ્યસ્લત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી પાહકસ્તાિ, પ ૂવગ
ુ ાન્ડા જેવા પ ૂવગ આહિકાિા દે શો, સાંયલુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાિીયા,
પાહકસ્તાિ(િાાંગ્િાદે શ), િમાગ (મ્યાિમાર), શ્રીિાંકા, કેન્યા, યગ
ઝાાંિીયા, મિાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટિામથી સ્થળાાંતર કરીિે આવેિ હોવા જોઇએ.પરાં ત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ), (ગ),
(ઘ),અિે (િ)માાં આવતા ઉમેદવારોિા હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેિ હોવ ાંુ જોઇએ.
િોંધ:- જે ઉમેદવારિા હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ નવિારણામાાં િેશે.
અિે જો નિમણ ૂક માટે તેમિા િામિી ભિામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમિા હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપવાિી શરતે કામિિાઉ નિમણ ૂક આપશે.
૨. ભરે િા અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાાં વધ ુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાિી હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અિગ અિગ અરજી કરવાિી રહેશે
અિે પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાિી રહેશે.

ુ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો જો બિિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ અરજી ફી ભરવાિી રહેશે િહી.
(૨) મળ
(૩)શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહેશે િહી

(૪) બિિ અિામત વગગ િા ઉમેદવારોિી અરજી ફી વગરિી અબગ્રમ િકિ નવિારણામાાં િેવામાાં આવશે િહી.

(૫) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અિામત જગ્યાઓ દશાગ વેિ િ હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો બિિઅિામત
જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અિે તેિે બિિઅિામતિાધોરણો િાગ ુ પડશે.

(૬)જાહેરાતમાાં મહહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત િ હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહિા ઉમેદવારો અરજી કરી
શકે છે .

ુ જગ્યાઓ અિામત હોય ત્યારે મહહિા
(૭) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ િ જગ્યાઓ પૈકી મહહિા ઉમેદવારો માટે અમક
ુ ુ ષ ઉમેદવારો માટે અિામત છે તેમ ગણવાન ાંુ
ઉમેદવારોિી અિામત જગ્યાઓ નસવાયિી િાકી રહેતી જગ્યાઓ ફલત પર
ુ ુ ષ તેમજ મહહિા
િથી, આ જગ્યાઓ પર પરુ ુ ષ તેમજ મહહિા ઉમેદવારોિી પસાંદગી માટે નવિારણા થઇ શકે છે , પર
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .(દા.ત. કુ િ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહિા ઉમેદવાર માટે અિામત છે પરાં ત ુ િાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહિા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે .)

ુ ુ ષ ઉમેદવાર અરજી કરી
(૮) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પર
ુ ુ ષ ઉમેદવારોિી નવિારણા થઇ
શકે છે કેમ કે મહહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ધ િ થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પર
ુ ે પરુ ા પસાંદગી
શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહિા ઉમેદવારો માટે જ અિામત હોય અિે તે જગ્યા ઉપર મહહિા ઉમેદવારો પર
પામે/જેટિી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમિે જ પ્રથમ નવિારણામાાં િેવાિા થશે અિે કોઇ મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ િ
ુ ુ ષ ઉમેદવારોિે ધ્યાિમાાં િેવામાાં આવશે.(દા.ત.કુ િ
થાય કે ઓછા મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટિા પ્રમાણમાાં પર
ુ ુ ષ ઉમેદવારો પસાંદગી
૧૦ જગ્યા મહહિા ઉમેદવાર માટે અિામત છે અિે ૦૮ મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પર
પામી શકે છે .)
૩.જન્મ તારીખ:-

ુ ાવા માટે એસ. એસ. સી િોડગ દ્વારા અપાયેિ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે .
(૧)આયોગ જન્મ તારીખ િા પર
પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેિ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ાંુ ઉમેદવાર માિે તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેિ વય અિે
અનધવાસિા પ્રમાણપત્રિી પ્રમાબણત િકિ મોકિવાિી રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેિ
હોવ ાંુ જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેિી પરીક્ષાન ાંુ મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેિ છે અિે પોતાિી સમક્ષ રજૂ કરવામાાં

ુ ાવાઓિે આધારે ઉમેદવારિી સાિી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા
આવેિ પર
ુ ત ાંુ કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે િ વય અિે અનધવાસન ાંુ
પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેિ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માિવાિે પર
પ્રમાણપત્ર તેિી નવશ્વાસહતાગ(credibility)િા આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારિો નિણગય આયોગ દ્વારા િેવામાાં આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેિ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે િહી.
૪. શૈક્ષબણક િાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ શૈક્ષબણક િાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્િી તારીખિા રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક િાયકાત માન્ય યનુ િવનસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેિ હોવી જોઇએ.
ુ પત્રક (િધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અિે પદવી પ્રમાણપત્રોિી સ્વયાં
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યનુ િવનસિટી/સાંસ્થાિા ગણ
પ્રમાબણત િકિ રજુ કરવાિી રહેશે. કોિેજિા આિાયગ દ્વારા અપાયેિ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે િહી.
(૪) શૈક્ષબણક િાયકાત કામિિાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર િો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે િહી.
(૫) જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ િાયકાતિી સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમિો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે
સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃતતાિી નવગતો આપવાિી રહેશે.
ુ વ :૫.અનભ
ુ વ,અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્િી તારીખિા રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૧) માાંગેિ અનભ
(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં િ આવી હોય તો જરૂરી િાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે

તારીખથી,

ુ વ ગણવામાાં આવશે.
(િ) અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્િી તારીખિા સાંદભગમાાં અનભ
ુ વ દશાગ વેિ હોય તેિા સમથગિમાાં અનભ
ુ વિો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષગ), મ ૂળ પગાર
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભ
ુ વિી નવગતો સાથેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ાંુ રહેશે.
અિે કુ િ પગારિી નવગતો તથા િજાવેિ ફરજોિો પ્રકાર/મેળવેિ અનભ
આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાિા િેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાનધકારીિી સહી અિે તારીખ સાથેન ાંુ રજુ કરવાન ાંુ રહેશે.
ુ વિા પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાિી નવિાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે િ અનભ
ુ વિા િવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે િહી.
િહીં.અરજી કયાગ પછી અનભ

(૫) અંશકાિીિ, રોજજિંદા વેતિદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાિીમી, માિદવેતિ, આમાંનત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેિ
ુ વ માન્ય અનભ
ુ વ તરીકે ગણત્રીમાાં િેવામાાં આવશે િહીં.
અનભ

ુ ૂબિત જાનત,અનસ
ુ ૂબિત જિજાનત,સામાજજક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ :૬. અનસ

ુ રાતિા અનસ
ુ ૂબિત જાનત, અનસ
ુ ૂબિત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ િા ઉમેદવારોિે જ
(૧) મ ૂળ ગજ
અિામત વગગ િા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળશે.
ુ ૂબિત જાનત, અનસ
ુ ૂબિત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગ િા હોય તેિી
(૨) અનસ
નવગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અિે પહરનશષ્ટિી સાંિનાં ધત કોિમમાાં જે તે અિામત કક્ષા દશાગ વેિ િહી હોય તો પાછળથી
અિામત વગગ િા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવાિો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે િહીં.
ુ ામાાં આપવામાાં
(૪) અિામત વગગ િો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નિયત િમિ
આવેિ જાનત પ્રમાણપત્રિી િકિ અરજી સાથે અચ ૂક સામેિ કરવાિી રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાણપત્રિી
િકિ સામેિ િહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં અિે અરજીપત્રક રદ થવાિે પાત્ર િિશે.

(૫) સામાજજક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ િા ઉમેદવારોિે અિામતિો િાભ જો તેઓિો સમાવેશ “ઉન્નત વગગ માાં” િહી
થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬)

સામાજજક અિે શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ િા ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ િ થતો હોવા અંગે ન ાંુ સામાજજક
ુ રાતીમાાં) નિયત થયેિ પહરનશષ્ટ- (ક)
ન્યાય અિે અનધકાહરતા નવભાગિા તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬િા ઠરાવથી(ગજ
ુ ીમા આ પ્રમાણપત્ર મેળવેિ હશે તો તે માન્ય
તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી ઓિિાઈિ અરજી કરવા માટેિી છે લ્િી તારીખ સધ
ગણાશે.

(ખ) ઉન્ન્તવગગ મા સમાવેશ િ થતો હોવા અંગે ન ુ પ્રમાણપત્ર માતા-નપતાિી આવકિા સાંદભગમા આપવામા આવત ાંુ હોવાથી
આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારિા માતા-નપતાિી આવકમા ફેરફાર થતો હોયતો
ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાિી પ્રમાબણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપિાર સક્ષમ અનધકારી સમક્ષ
કરવાિી રહેશે. આ રીતે સક્ષમ અનધકારીિે જાણ કયાગ િાદ સક્ષમ અનધકારીએ જે નિણગય િીધેિ હોય તેિી જાણ
આયોગિી કિેરીિે કરવાિી રહેશે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈક્ચ્છક જાહેરાત િ કરીિે આવકમા વધારો છુપાવશે
તો તેિે મળે િો િાભ રદ કરવામા આવશે અિે આયોગ દ્વારા કરવામા આવતી કાયદે સરિી કાયગવાહીિે પાત્ર િિશે.
(ગ) પહરણીત મહહિા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમિા માતા-નપતાિી આવકિા સાંદભગમાાં રજુ કરવાન ાંુ રહેશે, જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમિા પનતિી આવકિા સાંદભગમાાં આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરે િ હશે તો તેમિી અરજી રદ કરવામાાં આવશે.
ુ ા- પહરનશષ્ટ- (૪) િા િદિે એિેક્ષર-A (અંગ્રેજીમાાં) રજુ
(ધ) અરજી સાથે પહરનશષ્ટ (ક) અથવા િવા નિયત થયેિ િમિ
કરે િ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળિી િોકરી માટેન ાંુ છે .
ુ ા- પહરનશષ્ટ- (૪) અરજી સાથે રજુ કરે િ
(િ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરનશષ્ટ (ક)) અથવા િવા નિયત થયેિ િમિ
િહીં હોય તો તેઓિી અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અિે બિિઅિામત જગ્યા માટે પણ નવિારણામાાં િેવામાાં
આવશે િહીં.
ુ િ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો બિિઅિામત વગગ િા ઉમેદવારોિી સાથે નિયત
(૭) સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજ
ુ વિી િાયકાત, બિિઅિામત વગગ િા ઉમેદવારો માટે અપિાવેિ હોય તેિા કરતાાં
ધોરણો (અથાગ ત વયમયાગ દા, અનભ
ુ વત્તાિા આધારે પસાંદગી પામે તો બિિઅિામત
વધ ુ નવસ્ત ૃત કરે િ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ િીધા નસવાય પોતાિી ગણ
જગ્યાિી સામે ગણતરીમાાં િેવાિા થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાનત અંગે જે નવગત દશાગવેિ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાિી નવિાંતી માન્ય રાખવામાાં
આવશે િહી.
૭. માજી સૈનિક

(૧) માજી સૈનિક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવગતો આપવાિી રહેશે.
ુ િી િકિ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકિવાિીરહેશે.
(૨) માજી સૈનિક ઉમેદવારે હડસ્િાર્જ બક
૮. શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો

(ક) શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવગતો આપવાિી રહેશે.

(ખ) શારીહરક અશલતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેવા ઉમેદવારિે જ શારીહરક અશલતતાિો િાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
શારીહરક અશલતતાિો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રન્ષ્ટ (૨) શ્રવણિી ખામી (૩)
હિિિિિ અશલતતા અથવા મગજિો િકવો તે પૈકીિી કઇ શારીહરક અશલતતા છે તે દશાગ વવ.ાંુ

(ગ) જાહેરાતમાાં શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અિામત જગ્યા દશાગ વેિ િ હોય,પરાં ત ુ જગ્યાિી ફરજોિે
અનરૂુ પ જે પ્રકારિી શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારોિે પાત્ર ગણેિ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી
શકશે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.

(ઘ) શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાાં સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ િા પહરપત્ર ક્રમાાંક૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી નિયત થયેિ િમ ૂિામાાં સરકારી હોસ્સ્પટિિા સનુ પ્રટેન્ડેન્ટ/ નસનવિ સર્જિ /મેડીકિ િોડગ દ્વારા
આપવામાાં આવેિ પ્રમાણપત્રિી િકિ અરજી સાથે અચ ૂક મોકિવાિી રહેશે. જો પ્રમાણપત્રિી િકિ સામેિ કરવામાાં િહીં
આવેિ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે િહીં શારીહરક અશલતતા ઉમેદવાર તરીકેિો િાભ મળવાપાત્ર થશે િહીં.
૯. મહહિા ઉમેદવાર
મહહિાઓિી અિામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ધ િહીં થાય તો તેિી જગ્યા જે તે કક્ષાિા
ુ ુ ષ ઉમેદવારોિે ફાળવી શકાશે.
(category)પર
જો ઉમેદવારિો સમાવેશ માજી સૈનિક, શારીહરક અશલતતા, મહહિા કે નવધવા પૈકીિા નવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ નવકલ્પોમાાં
થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેિે િાગ ુ પડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ િાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૦. નવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોિમ સામે “હા” અવશ્ય િખવ ાંુ અન્યથા “િાગ ુ પડત ાંુ િથી” એમ દશાગ વવ ાંુ
ુ : િગ્િ કરે િ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોિમ સામે “હા”અચ ૂક િખવ ાંુ અન્યથા “િાગ ુ પડત ાંુ
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પિ
િથી” એમ દશાગ વવ ાંુ .
ુ : િગ્િ કરે િ િ હોય અિે નવધવા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પિ
ુ : િગ્િ કરે િ િથી તેવી એહફડેનવટ રજુ કરવાિી રહેશે.
પિ
ુ િ તેઓએ મેળવેિ ગણ
ુ માાં પાાંિ ટકા ગણ
ુ ઉમેરવામાાં આવશે.
(૪) નવધવા ઉમેદવારિે સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજ
(૫) કોઇ મહહિા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવા” િ હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ િાદ અથવા જાહેરાત
પ્રનસધ્ધ થયાિી છે લ્િી તારીખ વીતી ગયા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાિા કોઇપણ તિક્કે “નવધવા” િિે અિે તે અંગે જરૂરી
દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેિી રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીિા ભરતી પ્રહક્રયાિા જે પણ તિક્કા િાકી હોય તે
તિક્કાથી જ તેવા મહહિા ઉમેદવારોિે “નવધવા મહહિા ઉમેદવાર” તરીકેિા િાભ આપવામાાં આવશે.
૧૧.િા વાાંધા પ્રમાણપત્ર:ુ રાત સરકારિા સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકિા કોપોરે શિ /કાં પિીઓમાાં સેવા િજાવતા અનધકારીઓ /
(૧) ગજ
કમગિારીઓ આયોગિી જાહેરાતિા સાંદભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અિે તેિી જાણ ઉમેદવારે પોતાિા
નવભાગ/ખાતા/કિેરીિે અરજી કયાગ િી તારીખથી હદિ-૭ માાં અચ ૂક કરવાિી રહેશે.જો ઉમેદવારિા નિયોલતા તરફથી અરજી
મોકિવાિી છે લ્િી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાિી પરવાિગી િહીં આપવાિી જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓિી
અરજી િામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.
(૨)કેન્દ્ર સરકારિી અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી મોકિવાિી
રહેશે અથવા આ અરજી સાથે નિમણ ૂક અનધકારીન ાંુ “િા વાાંધા પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાન ાંુ રહેશે.
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેિ િા વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસિમાાં રજુ કરવાન ાંુ
(૩)રૂિરૂ મિ
રહેશે.
૧૨. ગે રિાયક ઉમેદવાર:-

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધગ સરકારી /સરકાર હસ્તકિી
ગજ
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગે રિાયક ઠરાવેિ હોય તો તેિી નવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાિી રહેશે. જો
ઉમેદવારિો ગે રિાયકિો સમય િાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારિી અરજી રદ થવાિે પાત્ર િિશે.
૧૩.ફરજજયાત નિવ ૃનત્ત, રુખસદ, િરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારિે સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકિી કાં પિી કે િોડગ કોપોરે શિમાાંથી ક્યારે ય પણ ફરજજયાત નિવ ૃનત્ત,
રુખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવેિ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેિી નવગત આપવાિી રહેશે.
૧૪.અગત્યિી જોગવાઇઓ:ુ રવાિી થાય છે .જે માટે The Gujarat public
(૧) આ જગ્યાિી નિમણ ૂક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીિી પ્રહક્રયા અનસ
ુ ાર ઉમેદવારોિી પસાંદગી પ્રાથનમક કસોટી અિે
Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનસ
ુ ાકાત યોજીિે કરવામાાં આવશે. પ્રાથનમક કસોટીિા ગણ
ુ ક્રમાાંનસ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓિી િકાસણી કરી ઉમેદવારોિે
રૂિરૂ મિ
ુ ાકાત માટેિી પાત્રતા િક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ માધ્યમ આયોગ અન્યથા િક્કી કરશે િહીં તો ગજ
ુ રાતી રહેશે.
રૂિરૂ મિ
પ્રાથનમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીિગર ખાતે િેવામાાં આવશે અિે ઉમેદવારોએ સ્વખિે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ાંુ
ુ વામાાં આવશે.
રહેશે. પ્રાથનમક કસોટીિો અભ્યાસક્રમ આયોગિી વેિસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર મક
ુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂિરૂ મિ
ુ ાકાત માટે િોિાવવાિા થતાાં
(૨) પ્રાથનમક કસોટીમા મેળવેિ ગણ
ુ હશે તો રૂિરૂ મિ
ુ ાકાત માટે પાત્રતા િક્કી
ઉમેદવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારિા પ્રાથનમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણ
કરવા,અરજી િકાસણીિે પાત્ર ઉમેદવારોિી યાદી માટે નવિારણામાાં િેવામાાં આવશે િહીં
ુ િા ૧૦૦ પ્રશ્નો અિે સાંિનાં ધત નવષયિા ૨૦૦ ગણ
ુ િા ૨૦૦ પ્રશ્નો
(૩) પ્રાથનમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસિા ૧૦૦ ગણ
રહેશે.
ુ ભાર પ્રાથનમક કસોટીિા ૩૦૦ ગણ
ુ માથી મેળવેિ ગણ
ુ અિે ૫૦ ટકા
(૪) ઉમેદવારોિી આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મેળવેિ ગણ
ુ િા આધારે કરવામાાં આવશે એટિે કે પ્રાથનમક કસોટીમા ૩૦૦
ગણ
ુ માાંથી મેળવેિ ગણ
ુ િે ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર અિે રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મેળવેિ ગણ
ુ િે ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર ગણી
ગણ
ુ માાંથી ગણ
ુ આપવામા આવશે.
કુ િ ૧૦૦ ગણ
ુ ાકાતિા આધારે પસાંદગી પ્રહક્રયા
િોધ:- અસાધારણ સાંજોગો તથા અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેિી માત્ર રૂિરૂ મિ
અપિાવવાિો નિણગય િેવાિો આયોગિે અનધકાર રહે છે .
ુ માાંથી ૧૫૦ ગણ
ુ મેળવેિ હશે અિે રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથનમક કસોટીમા ૩૦૦ ગણ
ુ માાંથી ૬૦ ગણ
ુ મેળવશે તો િેબખત પ્રાથનમક કસોટીિા ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર મજ
ુ િ ૨૫ ગણ
ુ અિે રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા ૫૦
ગણ
ુ ભાર મજ
ુ િ ૩૦ ગણ
ુ એમ કિ
ુ થશે .પ્રાથનમક કસોટી/ અિે રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા કુ િ:-૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી
ટકા ગણ
ૂ ૫૫ ગણ
ુ િ રાખવામાાં આવે છે
પસાંદગી માટેન ાંુ િાયકી ધોરણ બિિ અિામત વગગ અિે અિામત વગગ િા ઉમેદવારો માટે િીિે મજ
ક્રમ

વગગ (Category)

વગગ -૧અિે ૨(પરૂુ ષ)

વગગ -૧ અિે ૨ (મહહિા )

૧

બિિઅિામત(સામાન્ય) વગગ

૫૦

૪૫

૨

સા.શૈ.પ.વગગ

૩૫

૩૧

૩

અન.ુ જાનત

૩૫

૩૧

૪

અન ુ જિ જાનત

૩૫

૩૧

ુ ાકાતિે આધારે જ પસદગી અંગે આયોગ
(૫) અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા ગણ
ુ િે આધારે ઉપર જણાવ્યા
દ્વારા જો નિણગય િેવામાાં આવશે તો તેમાાં પસાંદગીન ાંુ િાયકી ધોરણ માત્ર રૂિરૂ મિ
ુ િન ાંુ રહેશે.
મજ
(૬) પ્રાથનમક કસોટીમાાં ઉમેદવારિે O.M.R. Sheet માાં જવાિ આપવા માટે A, B, C, D અિે E એમ પાાંિ નવકલ્પ
આપવામાાં આવશે, પાાંિમો નવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેિો રહેશે. જો ઉમેદવારે તમામ નવકલ્પો ખાિી રાખ્યા હોય
ુ Negative Marks
(encode કયાગ િ હોય) અથવા ખોટા જવાિ આપેિ હોય તો જેતે જવાિિા નિનશ્રત ૦.૩ ટકા ગણ
ુ
મેળવેિ માકગ સમાથી કાપવામાાં આવશે. અિે જો પાાંિમો નવકલ્પ E ‘Not attended’ એિકોડ કરે િ હોય તો “શ ૂન્ય” ગણ
ુ કાપવામાાં
કાપવાિા રહેશે. અથાગ ત માત્ર E ‘Not attended’ નવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ િેગેટીવ ગણ
આવશે િહીં.
ુ ાકાતમાાં આયોગિી સ ૂિિાઓ/ધોરણો મજ
ુ િ જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ કેટેગરીવાર જગ્યાિી સાંખ્યાિે ધ્યાિે
(૭) આ રૂિરૂ મિ
ુ િ અનસ
ુ રવાન ાંુ રહેશે :િઈ, િીિે મજ
કિ
ૂ

ુ ાકાત માટે િોિાવવામાાં આવિાર ઉમેદવારોિી
જ્ગગ્યાઓિી કિ
ૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂિરૂ મિ

સાંખ્યા

સખ્યાાં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધ ુ

કિ
ૂ જ્ગગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

ુ મ િાયકાત તેમજ અનભ
ુ વ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષબણક િાયકાત અિે/ અથવા વધ ુ અનભ
ુ વ
(૮) જાહેરાતમાાં ઠરાવેિ િઘત્ત
ુ ાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોિી સાંખ્યા મયાગ હદત કરી
અિે/ અથવા િાયકાતમાાં ઊંિી ટકાવારીિે આધારે રૂિરૂ મિ
શકશે.
(૯) માજી સૈનિકો તથા શારીહરક અશલત ઉમેદવારોિી જગ્યાઓ અિામત હોય ત્યારે સિાંનધત કેટેગરીિા માજી સૈનિકો તથા
ુ મ ગણ
ુ મેળવતા હશે તેમિે સિાંનધત કેટેગરીિી
શારીહરક અશલત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેિા િધત
અિામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેિી આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેિ
ુ મ ગણ
ુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત િ થાય કે પરુ તી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત િ થાય તો
અિામત જગ્યાઓ માટે આ િધત
ુ મ ગણ
ુ િા ૧૦% ધોરણ હળવ ુ કરીિે પસાંદગી કરવામાાં આવશે.
સાંિનધત કેટેગરીિા િધત
ુ મ ગણ
ુ િા ૧૦% ન ાંુ ધોરણ હળવ ુ કરીિે પસાંદગી પદ્ધનત અનસ
ુ રવાિી રહેશે અિે રૂિરૂ
(૧૦) મહહિા ઉમેદવારો માટે િધત
ુ ાકાત િાદ જે તે કેટેગરીિા મહહિા ઉમેદવારો માટેિી અિામત સાંખ્યા જેટિા મહહિા ઉમેદવારોથી વધ ુ ઉમેદવારો
મિ
ઉપિબ્ધ થાય તો ભિામણ યાદીમાાં મહહિા ઉમેદવારોિો સમાવેશ થયા િાદ િાકીિા મહહિા ઉમેદવારોિી પ્રતોક્ષાયાદીમાાં
ુ િ િધત
ુ મ િાયકી ધોરણ આ મજ
ુ િ રહેશે. બિિઅિામત વગગ િા મહહિા
પસાંદગી ગણવામાાં આવશે. આ જોગવાઇ મજ
ુ તેમજ અિામત વગગ િા મહહિા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણ
ુ રાખવામાાં આવશે.
ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણ
ુ ાકાત:૧૫. રૂિરૂ મિ
(૧)

ુ ાકાત આયોગિી કિેરી ખાતે જ િેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાિા ખિે ઉપસ્સ્થત થવાન ાંુ રહેશે.
રૂિરૂ મિ

(૨)

ુ ૂબિત.જાનતિા ઉમેદવારો તથા િેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓિા માતા-નપતા િી વાનષિક આવક આવકવેરા િે
અનસ
ુ ાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજ
ુ રાત એસ.ટી.
પાત્ર િ હોય તેઓિે તેમિા રહેઠાણિા સ્થળે થી રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા
નિગમ દ્વારા નિયત થયેિ હટહકટિા દર પ્રમાણે િસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂિરૂ મિ
હદવસે નિયત ફોમગ ભરવાન ાંુ રહેશે અિે તેિી સાથે અસિ હટહકટ રજુ કરવાિી રહેશે.

(૩)

ુ ાકાતિા હદવસે રૂિરૂ મિ
ુ ાકાતિા પત્રમાાં દશાગ વવામાાં આવેિ અસિ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાિા રહેશે. જો
રૂિરૂ મિ
ુ ાકાત માટે પાત્ર િિશે િહીં તેિી ખાસ િોંધ િેવી.
ઉમેદવાર અસિ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે િહીં તો તેઓ રૂિરૂ મિ

(૪)

ુ ાકાતમાાં ઉમેદવારોિા એકાં દર દે ખાવ (Overall Performance)િે ધ્યાિે િેવામાાં
ઇન્ટરવ્ય ુ કનમહટ દ્વારા રૂિરૂ મિ
આવશે અિે ઇન્ટરવ્ય ુ કનમહટ ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાિ ઉમેદવાર િા Overall Performance િે ધ્યાિમાાં રાખીિે િિાગ
ુ તે ગણ
ુ આપશે.
નવિારણા કયાગ િાદ સવાગ નમ

ુ િિી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ િથી)
૧૬. િીિે દશાગ વ્યા મજ
ુ દ્દા મજ
ુ િ અરજી કરે િ િ હોય
(૧) આયોગિા ઓિિાઇિ મસ
(૨) અરજીમાાં દશાગ વેિ નવગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપિોડ કરે િ િ હોય.
(૪) અરજી ફેલસથી અથવા ઈ-મેઇિ થી મોકિાવેિ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝિો ફોટોગ્રાફ અપિોડ કરે િ િ હોય.
(૬) ) બિિ અિામત વગગ િા ઉમેદવારોિી અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે િ િ હોય.
(૭) અિામત કક્ષાિા તથા શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા અપાયેિ
પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ કરે િ િ હોય.
ુ િી િકિ રજુ કરે િ િ હોય
(૮) માજી સૈનિક ઉમેદવારે હડસ્િાર્જ બક
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક િાયકાતિા સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ કરે િ િ હોય.
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ કરે િ િ હોય.
ુ વ દશાગ વેિ હોય (જેિા આધારે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતી હોય) પરાં ત ુ તેિા
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભ
ુ વિો સમયગાળો,મળ
ુ પગાર,
સમથગિમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે િ િ હોય અથવા તો રજુ કરે િ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓિો અનભ
ુ વિો પ્રકાર દશાગ વેિ િ હોય તથા સાંસ્થાિા િેટરપેડ ઉપર િ હોય .
કુ િ પગાર અિે અનભ
૧૭. નિમણ ૂક:(૧) ઉપરિી જાહેરાત સાંિધ
ાં માાં નિમણ ૂક માટે પસાંદ થયેિા ઉમેદવારિી સરકારશ્રીિા સાંિનાં ધત નવભાગિે આયોગ દ્વારા
ુ ર અંગે િી સીસીસી અથવા તેિી
ભિામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નિમણ ૂકપત્ર મેળવતાાં પહેિાાં કોમ્પ્યટ
સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત િક્કી કરે તેવી િાયકાત મેળવી િેવાિી રહેશે.આ પ્રકારિી િાયકાત િહીં ધરાવિાર
ઉમેદવાર નિમણ ૂકિે પાત્ર િિશે િહીં.
(૨) નિમણ ૂક અંગે િી સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રીદ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે િો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ
ધ્યાિે િેશેિહીં.
ુ વ/ઉંમર વગે રેિા સમથગિમાાં રજુ કરે િ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તિક્કે અયોગ્ય
(૩)ઉમેદવારે તેિી શૈક્ષબણક િાયકાત /અનભ
ુ પડશે તો તેિી ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભિામણ િાદિી નિમણ ૂક પણ રદ થવાિે પાત્ર રહેશે અિે આવા ઉમેદવાર
માલમ

ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળિી કાયગવાહી િે પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારિે સિાહ આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરે િા
ુ જ િોકસાઈથી પણ
ુ ગ રીતે ખરાઈ કયાગ િાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
પ્રમાણપત્રો ખિ
૧૮.ગે રવતગણક
ાં ૂ અંગે દોનષત ઠરે િા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પગિાાં

ઉમેદવારોિે આથી િેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારિી ખોટી માહહતી દશાગ વવી
િહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી િહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે િ અસિ દસ્તાવેજો કે તેિી પ્રમાબણત િકિમાાં કોઇપણ
ુ ારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપણ િેડાાં કરવા િહીં અથવા તેઓએ આવા િેડાાં કરે િ/િિાવટી
સાંજોગોમાાં સધ
દસ્તાવેજો રજુ કરવા િહી,જો એકજ િાિતિા િે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેિી પ્રમાબણત િકિમાાં કોઇપણ
પ્રકારિી અિોકસાઇ અથવા નવસાંગતતા જણાય તો તે નવસાંગતતાઓ િાિતિી સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર
આયોગ દ્વારા દોનષત જાહેર થયેિ હોય અથવા થાય તો ,

(૧) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) િામ િદિીિે પરીક્ષા આપવી,

ુ ગકરાવ્ય ુ હોય ,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્લત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણ
(૪) િિાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,

ુ ત અથવા ખોટા નિવેદિો કરે િ હોય ,
(પ) અગત્યિી િાિત છુપાવવા અથવા દોષમક
(૬) તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અનિયનમત કે અનબુ િત ઉપાયોિો સહારો િીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુ િત સાધિોિો ઉપયોગ કયો હોય ,

(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્િીિ ભાષા કે અનશષ્ટ િાિતો સહહતિી અસાંગત િાિતો રજુ કરે િ હોય,

(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતિી ગે રવતગણ ૂક આિરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારિી જવાિવહીિી િકિ કરવી, પસ્ુ તક ,
ગાઇડ, કાપિી તેવા કોઇપણ છાપેિ કે હસ્તબિબખત સાહહત્યિી મદદથી અથવા વાતબિત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેનતક રીતે િકિ

કરવા કે અન્યઉમેદવારોિે િકિ કરાવવાિી ગે રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગે રરીતી આિરવા માટે,
ુ ત થયેિા કમગિારીઓિે પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારિી શારીહરક
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાિી કામગીરી અંગે નિયક
ઇજાપહોિાડવી અથવા

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્િેખાયેિ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા આડકતરી
રીતે આયોગ પર દિાણ િાવિાર ઉમેદવાર િીિે દશાગ વેિ નશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્િ કયો હોય,ફોજદારી
કાયગવાહીિે પાત્ર િિશે.

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીિા ઉમેદવાર તરીકે ગે રિાયક ઠરાવી શકાશે, અિે /અથવા
ુ ાકાત માટે કાયમી કે મક
ુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તેિે આયોગ િે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂિરૂ મિ
(૧) આયોગ દ્વારા િેવાિાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અિે

(ર) રાજય સરકાર હેઠળિી કોઇપણ િોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રિાયક ઠરાવી શકાશે અિે
ુ ાર નશસ્તભાંગિા પગિાાં િઇ શકાશે.
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેિા નવરૂધ્ધ સમબુ િત નિયમો અનસ

(૧ર) ઉપરોકત નવગતોમાાં નિહદિ ષ્ટ કરે િ નશક્ષા કરતા પહેિા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારિે /કમગિારીિે
(૧) આરોપિામામાાં તેમિી સામેિા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસિા પ્રકાર િાિતે,
(ર) િેખીતમાાં નશક્ષા અંગે િિાવિામ-ાંુ હકીકત રજુ કરવા અિે

(૩) નશક્ષા અંગે નિયત સમય મયાગ દામાાં રૂિરૂ રજુઆત કરવાિી તક આપવામાાં આવશે.

(સબિિપટવધગિ)
સાંયલુ ત સબિવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

Online અરજી કરવાિી તથા અરજી ફી ભરવાિી રીત:આ જાહેરાતિા સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓિ િાઈિ જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭,૧૩.૦૦
કલાક થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે
ુ િિા Steps (૧) થી (૧૬) અનસ
ુ રવાિા રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી
અરજી કરવા માટે િીિે મજ
માન્ય ગણાશે.
(૧)
સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.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)
ક્લિનિકિ સાયકોિૉજીસ્ટ, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૨ 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
રહેશે.) “Personal Details” 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 કરવુ ાં અને પોતાની
શૈક્ષણણક વવગતો ભરવી.
(૬)
Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.
(૭)
Experience Details પર “click” કરવુ ાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા માગતા હોવ તો
Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી.
(૮)
Additional Information પર “click” 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 ઉમેરીનેમોકલવી.
(૯)
તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવુ.ાં
(૧૦) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate થશે.
જે ઉમેદવારે સાચવીનેરાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભભમાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર
વ્યવહારમાાં તે દશાભવવાનો રહેશે.
(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/િાદ આ સનુ વધા ઉપિબ્ધ
રહેશે િહીં.
(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 . (ફોટાનુ ાં માપ
૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ાં 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 Format માાં(10 KB)
સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના
સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open”
Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo
દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે.
(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date
Type કયાભ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દે ખાશે.
ઉમેદવારે “Application preview” 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 “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી

જ કાયભવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર
કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારો અરજી ફી િીિેિા િે નવકલ્પ પૈકી કોઈપણ થી ભરી શકે છે .
(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને
વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવવધા ધરાવતી
પોસ્ક્ટ ઓહફસમાાં જવાનુ ાં રહેશે. પોસ્ક્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/-આયોગની ફી+પૉસ્ક્ટલ સવવિસ ચાર્જ તા. ૩૧/૦૩ /૨૦૧૭
સુધીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાભ ગેગેન ુ ાં ચલણ મેળવવાનુ ાં રહેશે.
(૨) ઓિ િાઈિ ફી; ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ ાં અને વવગતો ભરવી અિે ત્યા“Online
Payment of fee”ઉપર લિીક કરવ ાંુ ત્યારિાદ આપેિ નવકલ્પોમા Net Banking Card Payment અથવા “Other
Payment Mode”િા નવકલ્પ માથી યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરવો અિે આગળિી નવગતો ભરવી .ફી જમા થયા િાદ
આપિે આપિી ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ Screen પર િખાયેલ ુ આવશે અિે e-receipt મળશે .જેિી “Print” કાઢી
િેવી .જો પ્રહક્રયામા કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપિી ફી ભરાયેિ િથી તેમ જોવા મળશે.
(૧૫) સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારોએ આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોડવાિા આવશ્યક પ્રમાણપત્રો
ુ િ િાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ાર અચક
ુ જોડીિે આયોગિે તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭ સધ
ુ ીમા
સ્વયાં પ્રમાબણત કરીિે, િીિે મજ
અરજીપત્રક બિડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકિવાિા રહેશે અથવા આયોગિી કિેરીમાાં રૂિરૂમાાં
આપી જવાિા રહેશે
ુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ાંુ પ્રમાણપત્રિી િકિ
(૧) On line confirm થયેિ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખિા પર
(જન્મિો દાખિો કે શાળા છોડયાન ાંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે િહહ (૩) નિયત શૈક્ષબણક િાયકાતિાડીગ્રી
પ્રમાણપત્રિી િકિ (૪) ડીગ્રીિા અંતીમ વષગિી માલસીટિી િકિ (૫) ઇન્ટિગશીપ કાં પ્િીશિસટી (૬) સિાંનધત
ુ િ જરૂરી હોય તો) (૭) અનભ
ુ વિા પ્રમાણપત્ર
કાઉસ્ન્સિિા િોંધણી પ્રમાણપત્રિી િકિ (જો જાહેરાતિી જોગવાઇ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો) (૮) સાંશોધિ પત્રો (જો જાહેરાતિી જોગવાઇ મજ
ુ િ જરૂરી
િકિ (જો જાહેરાતિી જોગવાઇ મજ
હોય તો) (૯) િામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેિ હોય તો સરકારી ગે ઝેટિી િકિ/પરણીત મહહિા ઉમેદવારે મેરેજ
ુ :િગ્િ કયાગ િથી તેવી એફીડેવીટિી િકિ
રજીસ્રેશિિી િકિ (૧૦) નવધવા મહહિા ઉમેદવારિા હકસ્સામા પિ
ુ ામજ
ુ િન ુ
(૧૧)શારીહરક રીતે અશલત ઉમેદવારે સા.વ.નવભાગિા તા.૧/૧૨/૨૦૦૮િા પરીપત્રથી નિયત થયેિ િમિ
ુ ાવા.
પ્રમાણપત્ર (૧૨) અન્ય િાગ ુ પડ્તા હોય તેવા આધાર/ પર
(૧૬) અિામત વગગ િા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહેશે િહીં અિે તેઓએ અરજીપત્રક સાથે જોડવાિા આવશ્યક
ુ િ િાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ારઅચક
ુ જોડીિે આયોગિે તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭
પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાબણત કરીિે, િીિે મજ
ુ ીમા અરજીપત્રક બિડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકિવાિા રહેશે અથવા આયોગિી કિેરીમાાં
સધ
રૂિરૂમાાં આપી જવાિા રહેશે
ુ ાવા માટે એસ.એસ.સી ક્રેડીટસટીિી િકિ (૩)
(૧) On line confirm થયેિ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખિા પર
જાનત પ્રમાણપત્રિી િકિ (૪) સા.અિેશૈ.પ.વગગ િા ઉમેદવારો માટે નિયત થયેિ સમય ગાળામામેળવેિ નિયત
ુ િન/ાંુ િવા નિયત થયેિ િમિ
ુ ા-પહરનશષ્ટ- (૪) િોિ લિીમીિેયર પ્રમાણપત્ર(અંગે જીમા
થયેિ પહરનશષ્ટ-ક મજ
અપાત ુ એિેક્ષર-એ માન્ય િથી (૫) નિયત શૈ.િા િા ડીગ્રી પ્રમાણપત્રિી િકિ (૬) ડીગ્રીિા અંતીમ વષગિી
માલસીટિી િકિ (૭) ઇન્ટિગશીપ કાં પ્િીશિસટી (૮) સિાંનધત કાઉસ્ન્સિિા રજીસ્રેશિિી િકિ (જો જાહેરાતિી
ુ િ જરૂરી હોય તો) (૯) અનભ
ુ વિા પ્રમાણપત્ર િકિ (જો જાહેરાતિી જોગવાઇ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
જોગવાઇ મજ
(૧૦) િામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેિ હોય તો સરકારી ગે ઝેટિી િકિ/પહરણીત મહહિા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશિ
ુ : િગ્િ કયાગ િથી તેવી એફીડેવીટિી િકિ (૧૨) શારીહરક
િકિ (૧૧) નવધવા મહહિા ઉમેદવારિા હકસ્સામા પિ
ુ ા મજ
ુ િન ાંુ પ્રમાણપત્ર
રીતે અશલત ઉમેદવારે સા.વ.નવભાગિા તા.૧/૧૨/૨૦૦૮િા પહરપત્રથી નિયત થયેિ િમિ
ુ ાવા.
(૧૩) અન્ય િાગ ુ પડતા હોય તેવા આધાર/પર
(૧૭) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, 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 એક થી વધુ અરજી સાથે ફી
ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.

અરજી ફી :(૧)
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ક્ટ ઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ક્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે.
અને ફી ભયાભ ગેગેન ુ ાં ચલણ મેળવવાનુ ાં રહેશે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહેશે.
(૨)
મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૩)
શારીહરક અશલતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાિી રહેશે િહી
(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)
બિિ અિામત વગગ િા ઉમેદવારોિી ફી ભયાભ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે િ િહી હોય તેવા
ુ ાકાત પરીક્ષામાાં િેસવા દે વામાાં આવશે િહી.. આ ફી
ઉમેદવારિે કોઇ પણ સાંજોગોમાાં પ્રાથનમક કસોટી/રૂિરૂ મિ
ફલત પોસ્ક્ટ ઓહફસ દ્વારા જ સ્ક્વીકારવામાાં આવશે,રોકડમાાં, ડીમાન્ડડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ક્ટલ ઓડભ ર કે પે ઓડભ રના
સ્ક્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે િહી. જેિી ઉમેદવારોએ ખાસ િોંધ િેવી.
ઉમેદવારોિે ખાસ જણાવવાન ાંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોિી િકાસણી દરમ્યાિ કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા િા ભરતી
ુ િ િાયકાત ધરાવતા િથી તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમિી ઉમેદવારી કોઇ પણ
નિયમો, તથા જાહેરાતિી જોગવાઇઓ મજ
તિક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
િોંધ : લિીિીકિ સાયકોિોજીસ્ટ,વગગ -૨િી જગ્યાિા ભરતીનિયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાિા આવશ્યક પ્રમાણપત્રોિી
યાદી ,વય મયાગ દામાાં છુટછાટ,અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાિે પાત્ર છે તેિી નવગતો, પહરનશષ્ટ ’ક’ િો િમ ૂિો,સરકારી
કમગિારીએ રજુ કરવાિા િા-વાાંધા પ્રમાણપત્રિો િમ ૂિો અિે જાહેરાતિી અન્ય વધ ુ નવગતો આયોગિી કિેરીિા િોટીસિોડગ
અિે આયોગિી વેિસાઈટwww.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.

R-5 Branch

Gujarat Public Service Commission
Advt no:- 123/2016-17

Name of Post: Clinical Psychologist, General State Service, Class-II.
Sr. No.

1.
2.
3.
4.
5.

GENERAL
S.E.B.C.
S.C.
S.T.
TOTAL

TOTAL POST

11
05
01
03
20

Out of total posts
Reserved for women
candidates
04
01
00
01
06

Note:
(1) In case of non-availability of women candidates in respective category, the posts so
reserved will be allotted to male candidates of the same category.
(2) Selection to the posts of unreserved category and posts reserved for women candidates
thereof as well as selection to the posts of reserved 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 category 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 service.
(3) Disabled Candidates: Having disability of OA-One arm affected (Right or Left) OL-One
leg (Right or Left), BL-Both legs affected but not arms who can move independently and
perform duties can apply for the post. Candidates having disability other than prescribed
above are not eligible for application.
E.Q.:(1) A Degree of Master of Philosophy in Clinical Psychology subject obtained from any of
the Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or a State
Act in India; and recognized as such by the Rehabilitation Council of India.
NOTE:- The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself
registered under The Rehabilitation Council of India Act-1992 before joining duty if he/she
not so registered.
(2) Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(3) Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in G.C.S.C. and R.
(General) Rules, 1967 as amended from time to time
Pay :- Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4600
Age: - Not more than 34 years.
Upper Age limit shall be relaxed as under:

1 General Category Women Candidates
2 candidates of S.E.B.C , SC & ST Category
3 Women candidates of S.E.B.C , SC & ST Category

05 Years
05 Years
10 years (including 5 years
relaxation
of
female
reservation)
4 Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O.
Length of Military Service plus
three years (Subject to
maximum 40 years)
5 Disabled Candidates: Having disability of OA-One arm affected (Right or Left) OL-One
leg (Right or Left), BL-Both legs affected but not arms and Who can move
independently and perform duties may be allowed relaxation in age up to 10 years
Subject to maximum 45 years on the basis of Medical certificate issued by the Medical
Board. Candidates having disability other than prescribed above are not eligible for
application.
6 A candidate who is (i) If experience is prescribed as one of the qualifications,
already in Gujarat Govt. the upper age limit shall not apply.
service, either as a (ii) If experience is not prescribed as one of the
permanent
or
a qualifications and a Govt. servant appointed to a post
temporary
officiating requiring a Medical, Engineering, Veterinary or Agriculture
continuously for six degree or diploma and who applied for any such post, the
months and had not upper age limit shall not apply.
crossed age limit post at (iii) If experience is not prescribed as one of the
the time prescribed for qualifications in the advertisement, Govt. servant who are
the advertised of his first working on the post from which an employee can be
appointment.
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.
For all other provisions of advertisement, candidates are advised to see the Gujarati Advertisement.

(SACHIN PATWARDHAN )
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

