ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૧ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૨૬/ ૨૦૧૬-૧૭, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકના ઉદ્યોગ કવિશનર કચેરીના ઉદ્યોગ
અધિકારી,વગગ -૨ની કુલ-૦૭ જગ્યાઓના ઉિે દિારો પસંદ કરિા િાટે તા: ૧૫-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક
થી તાાઃ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીિાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે.
આ જાહેરાત અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલાં વિગતિાર જાહેરાત સાથે ની “ જાહેરાતની
સાિાન્ય જોગિાઈઓ’ અને ઓન લાઈન અરજી કરિાની રીત તે િજ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની
સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની િે બસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
જોિા વિનંતી છે . ત્યારબાદ જ ઉિે દિારે અરજી કરિાની રહેશે.
પ્રાથધમક કસોટી યોજવાની થશે તો તેની સ ૂચિત તાાઃ ૧૧-૦૬-૨૦૧૭
પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામનો સ ૂચિત મરહનો.: જુલાઈ – ૨૦૧૭
ુ ાકાતનો સ ૂચિત મરહનો: સપ્ટે મ્બર-૨૦૧૭
રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કામકાજના રિવસો િરમ્યાન પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવશે.
આખરી પરરણામ : રૂબરૂ મલ
જગ્યાન ુાં નામ:- ઉદ્યોગ અધિકારી, વગગ -૨ની કુ લ- ૦૭ જગ્યાઓ (નીચે દશાડ વ્યા મુજબ)
ક્રમ

સાંવગગ ન ુાં નામ

કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત

૧

બબન અનાિત

૦૫

૦૧

૨

સા. શૈ . પ. િગડ

૦૨

૦૧

કુલ

૦૭

૦૨

જગ્યાઓ

નોંિ: (૧) િહહલાઓ િાટે ની અનાિત જગ્યા િાટે જે તે કે ટેગરીિાં જો િહહલા ઉિે દિાર ઉપલબ્ધ નહીં
થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પુરુષ ઉિે દિારને ફાળિી શકાશે .
(૨) બબન અનાિત કે ટેગરીની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈ કી િહહલા ઉિે દિારો િાટે ની અનાિત જગ્યાઓ
તથા સા.શૈ .પ.િગડ િાટે ની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈ કી િહહલા ઉિે દિારો િાટે ની અનાિત જગ્યાઓ પર
પસંદગી જે તે કે ટેગરીના ઉિે દિારો તથા તે પૈ કી િહહલા ઉિે દિારોએ પસંદગીની પ્રહિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત
કરે લ ગુણ અને આયોગે સંબ ંવધત સે િાની કાયડ ક્ષિતા જાળિી રાખિા વનયત કરે લ લાયકી ધોરણ ધ્યાને
લઇ કરિાિાં આિશે .
(૩) અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારો બબન-અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તે સંજોગોિાં તે ઓને
બબન-અનાિતની કક્ષા િાટે ના ધોરણો લાગુ પર્શે .
(૪) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈ કી કોઇ જગ્યા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતાં ઉિે દિારો િાટે અનાિત નથી. પરંત ુ
OA, OL, OLA, BL, BLOA, B, LV, અથિા HH પ્રકારની ૪૦% કે તે થી િધુ અને ૧૦૦ % સુધીની
અશકતતા ધરાિતા ઉિે દિારોને પાત્ર ગણિાના રહેશે.

Educational Qualification :- (i) Possess a Post- Graduate degree or Post-Graduate
diploma in Business Administration or Management or Entrepreneurship Development
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central
or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or declared
to be a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956

or any other
Education.

equivalent qualification recognized by the All India Council of Technical

(ii) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967;
(iii) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
પગાર:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેર્ પે - રૂ. ૪૬૦૦ )
ઉંમર:- ૩૭ વર્ગ થી વધ ુ નહીં.
(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે .
(૨) જાહેરાતિાં ઉપલી િયિયાડ દા આપિાિાં આિે લ છે ,તે િાં નીચે મુજબની છૂટછાટ િળિાપાત્ર છે .
૧
૨
૩
૪
૫

૬

મુળ ગુજરાતના સાિાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત
િગડના ઉિેદિારો
બબન અનાિત, અન ુસ ુબચત જાવત તથા અન ુસ ુબચત
જનજાવત િગડના િહહલા ઉિેદિારો
મુળ ગુજરાતના સાિાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત
િગડના િહહલા ઉિેદિારો
િાજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત
ઉિેદિારો

પાંચ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
પાંચ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
દસ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
લશ્કરિાં બજાિે લ સે િા ઉપરાંત બીજા ત્રણ િષડ
(િધુિાં િધુ ૪૦ િષડ ની િયાડ દાિાં)

શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેિવારો :- OA, OL, OLA, BL, BLOA, B, LV, અથિા HH પ્રકારની
૪૦% કે તે થી િધુ અને ૧૦૦ % સુધીની શારીહરક અશક્તતા ધરાિતાં ઉિેદિારો હોય તેઓ ને જ િેર્ીકલ
બોર્ડ ના તબીબી પ્રિાણપત્રને આધીન ૧૦ િષડ સ ુધીની છૂટછાટ િળિાપાત્ર રહેશે . આ વસિાય અન્ય શારીહરક
અશક્તતા ધરાિતા ઉિેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડની િયાડ દાિાં)
ગુજરાત સરકારના કિડચારીઓ કે (૧) જાહેરાતિાં લાયકાત તરીકે અન ુભિ િાંગેલ હોય તો ઉપલી
જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીિાં િયિયાડ દા લાગુ પર્શે નહીં (૨) જાહેરાતિાં અન ુભિને લાયકાત તરીકે
કાયિી ધોરણે અથિા હંગાિી િાંગેલ ન હોય પરં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિષયક,પશુ બચહકત્સાની
ધોરણે સળં ગ છ િાસ સ ુધી પદિી કે હર્પ્લોિાની જગ્યા પર વનિણકં ૂ પાિેલ કિડચારીને
કાિગીરી બજાિતા હોય અને જાહેરાતિાંની આિી લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)િાટે ઉપલી
તેઓ ની
પ્રથિ
વનિણકં ૂ િયિયાડ દા લાગુ પર્શે નહીં
જાહેરાતિાંની જગ્યાિાં દશાડ િેલ (૩) જાહેરાતિાં દશાડ િેલ જગ્યા િાટે અન ુભિ એક લાયકાત તરીકે
િયિયાડ દાની અંદર થયેલ હોય િાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંિગડિાંથી બઢતી િળિાપાત્ર હોય તેિાં ફરજ
તેિા કિડચારીઓ
બજાિતા કિડચારીને, તેઓ એ બજાિેલ સેિાના સિય અથિા િધુિાં
િધુ પાંચ િષડની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે.
સંય ુકત સબચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH

Advt. No. 126/2016-17 : Online applications are invited for the post of the Industries
Officer,Class-II, in the Gujarat Industries And Mines Department during Date: 15-032017, 13.00 p.m. to Date: 31-03-2017, 13.00 p.m.
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 before applying for this post.
- Tentative Date for P.T: 11 -06 -2017
- Tentative month for P.T Result: July - 2017
- Tentative month for Interview: September - 2017
- Final result will be published during 10 working days after the last date of
interview.
Total No. of vacancy :- 07 ( As Under)
No.
Category
Total vacancy
1 GENERAL
05
2 S.E.B.C.
02
Total
07

Out of total Post reserved for Women
01
01
02

Note:- (1) ) In case of non-availability of Women candidates in the respective category,
the post so reserved will be allotted to male candidates belonging to 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 SEBC Categories 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.
(3) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(4) Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Disabled Candidates.
But those Candidates who have OA, OL,OLA, BL, BLOA, B, LV or HH disability with
40% or above and up to 100% can apply. The candidates possessing other than the
prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
Educational Qualification :- (i) Possess a Post- Graduate degree or Post-Graduate
diploma in Business Administration or Management or Entrepreneurship Development
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central
or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or declared
to be a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956
or any other equivalent qualification recognized by the All India Council of Technical
Education.
(ii) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967;

(iii) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs. 4600)
AGE: - Not more than 37 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of
application.
Upper Age limit shall be relaxed as under:
1 SEBC Candidates of origin of Gujarat

05 Years (maximum up to 45 years)

2 Women Candidates belonging to Unreserved, SC 05 Years (maximum up to 45 years)
and ST Category
3 Women Candidates belonging to S.E.B.C. 10 Years (maximum up to 45 years)
category of origin of Gujarat
4 Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O.
Length of Military Service plus three years up to 40
years.
5 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have OA, OL,OLA, BL,
BLOA, B, LV or HH disability with 40% or above and up to 100% shall be considered as
suitable, They shall get 10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation
according to Govt. Rules. Candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not
eligible to apply for this post. (maximum up to 45 years)
6 A candidate who is (i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper age limit
already in
Gujarat shall not apply.
Govt. service, either as (ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a Govt.
a permanent or a servant appointed to a post requiring a Medical, Engineering, Veterinary or
temporary officiating Agriculture degree or diploma and who applied for any such post, the upper
continuously for six age limit shall not apply.
months and had not (iii) If experience is not prescribed as one of the qualifications in the
crossed
age
limit advertisement, Govt. servants who are working on the post from which an
prescribed for the employee can be promoted to the post so advertised, be entitled to relaxation
advertised post at the of 5 years, or to the extent of equal number of years for which service has
time of his first been put in by him, whichever is less.
appointment.

Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.

નાગરરકત્વ:-

ઉિે દિાર,
(ક) ભારતનો નાગહરક અથિા (ખ) ને પાળનો પ્રજાજન અથિા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ) વતબેટ
નો વનિાડ વસત જે ભારતિાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતિાં
આિે લા હોિા જોઇએ,અથિા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતિાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી

પાહકસ્તાન, પ ૂિડ પાહકસ્તાન(બાંગ્લાદે શ), બિાડ (મ્યાનિાર), શ્રીલંકા, કે ન્યા, યુગાન્ર્ા, જેિા પ ૂિડ આહિકાના
દે શો, સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, િલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયે ટનાિથી સ્થળાંતર
કરીને આિે લ હોિા જોઇએ.પરંત ુ પે ટાિિાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)િાં આિતા ઉિે દિારોના હકસ્સાિાં
સરકારે પાત્રતા પ્રિાણપત્ર આપે લ હોવુ ં જોઇએ.
નોંિ:- જે ઉિે દિારના હકસ્સાિાં પાત્રતા પ્રિાણપત્ર જરૂરી હોય તે િા ઉિે દિારનુ ં અરજીપત્રક આયોગ
વિચારણાિાં લેશે. અને જો વનિણૂક િાટે તે િના નાિની ભલાિણ કરિાિાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર
તે િના હકસ્સાિાં પાત્રતા પ્રિાણપત્ર આપિાની શરતે કાિચલાઉ વનિણૂક આપશે .
૨.

ભરે લા અરજીપત્રક:-

(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત િાટે અરજી કન્ફિડ કરીને બબન અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારોએ પોસ્ટ ઓહફસિાં
અથિા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સવિિસ ચાર્જ જિા કરાિિાની રહેશે . જ્યારે અનાિત કક્ષાના
ઉિે દિારોએ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારોએ પોસ્ટ ઓહફસિાં ફી જિા કરાિિાની રહેશે
નહીં. કન્ફિડ થયે લ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રિાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસિાં જિા
કરાિિાના

નથી.

પરંત ુ

અરજીપત્રકની

નકલ

પોતાની

પાસે

રાખિાની

રહેશે

અને

જ્યારે

એસ.એિ.એસ./ટપાલ/આયોગની િે બસાઈટના િાધ્યિથી અરજીપત્રક જિા કરાિિાનો સંદેશો િળે
ત્યારે જ જરૂરી પ્રિાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીિાં િોકલિાનુ ં રહેશે .
(૨) જો એક કરતાં િધુ જાહેરાત િાટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત િાટે અલગ અલગ અરજી
કરિાની રહેશે અને પ્રત્યે ક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે .
(૩) અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારો જો બબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે
નહી.
(૪) અરજી ફી િગરની અબગ્રિ નકલ વિચારણાિાં લેિાિાં આિશે નહી.
(૫) અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારો િાટે જાહેરાતિાં અનાિત જગ્યાઓ દશાડ િેલ ન હોય ત્યાં આિા ઉિે દિારો
બબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તે ને બબનઅનાિતના ધોરણો લાગુ પર્શે .

(૬) જાહેરાતિાં િહહલા ઉિે દિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીિાં િહહલા
ઉિે દિારો અરજી કરી શકે છે .

(૭) જાહેરાતિાં જે તે કે ટેગરીિાં કુલ જગ્યાઓ પૈ કી િહહલા ઉિે દિારો િાટે અમુક જગ્યાઓ અનાિત હોય
ત્યારે િહહલા ઉિે દિારોની અનાિત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉિે દિારો િાટે
અનાિત છે તે િ ગણિાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તે િજ િહહલા ઉિે દિારોની પસંદગી િાટે

વિચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તે િજ િહહલા ઉિે દિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈ કી
૦૩ જગ્યા િહહલા ઉિે દિાર િાટે અનાિત છે પરંત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સાિે િહહલા ઉિે દિાર પણ
પસંદગી પાિી શકે છે .)

(૮) જાહેરાતિાં િાત્ર િહહલા ઉિે દિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીિાં પુરુષ
ઉિે દિાર અરજી કરી શકે છે કે િ કે િહહલા ઉિે દિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી
િાટે પુરુષ ઉિે દિારોની વિચારણા થઇ શકે છે . પરંત ુ જે જગ્યાઓ િહહલા ઉિે દિારો િાટે જ અનાિત
હોય અને તે જગ્યા ઉપર િહહલા ઉિે દિારો પુરેપર
ુ ા પસંદગી પાિે /જેટલી સંખ્યાિાં પસંદગી પાિે તો
તે િને જ પ્રથિ વિચારણાિાં લેિાના થશે અને કોઇ િહહલા ઉિે દિાર પસંદ ન થાય કે ઓછા િહહલા
ઉિે દિાર પસંદ થાય તો તે ટલા પ્રિાણિાં પુરુષ ઉિે દિારોને ધ્યાનિાં લેિાિાં આિશે .(દા.ત.કુલ ૧૦
જગ્યા િહહલા ઉિે દિાર િાટે અનાિત છે અને ૦૮ િહહલા ઉિે દિાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ
ઉિે દિારો પસંદગી પાિી શકે છે .)
૩.

જન્મ તારીખ:-

(૧)આયોગ જન્િ તારીખના પુરાિા િાટે એસ. એસ. સી બોર્ડ દ્વારા અપાયે લ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપત્ર
જ િાન્ય રાખે છે . પરંત ુ આ પ્રિાણપત્રિાં દશાડ િેલ જન્િતારીખ ખોટી હોિાનુ ં ઉિે દિારિાને તો સક્ષિ
અવધકારીએ આપે લ િય અને અવધિાસના પ્રિાણપત્રની પ્રિાબણત નકલ િોકલિાની રહેશે. આ
પ્રિાણપત્રિાં અવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિે લ હોવુ ં જોઇએ કે તે ઓએ એસ.એસ. સી. કે તે ની
પરીક્ષાનુ ં મ ૂળ પ્રિાણપત્ર તપાસે લ છે અને પોતાની સિક્ષ રજૂ કરિાિાં આિે લ પુરાિાઓને આધારે
ઉિે દિારની સાચી જન્િતારીખ ............ છે . જે એસ.એસ. સી. કે તે ની સિકક્ષ પરીક્ષાના પ્રિાણપત્રિાં
દશાડ િેલ જન્િતારીખ કરતાં જુદી છે તથા િાનિાને પુરતુ ં કારણ છે . ઉિે દિારે રજુ કરે લ િય અને
અવધિાસનુ ં પ્રિાણપત્ર તે ની વિશ્વાસહતાડ (credibility) ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણડય આયોગ
દ્વારા લેિાિાં આિશે .
(૨) ઉિે દિારે અરજી પત્રકિાં દશાડ િેલ જન્િતારીખિાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે
નહી.
૪.વયમયાગિા:-

(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે .
(૨) જાહેરાતિાં ઉપલી િયિયાડ દા આપિાિાં આિે લ છે , તે િાં નીચે મુજબની છૂટછાટ િળિાપાત્ર છે .
૧
૨
૩
૪
૫

૬

મુળ ગુજરાતના સાિાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત
િગડના ઉિેદિારો
બબન અનાિત, અન ુસ ુબચત જાવત તથા અન ુસ ુબચત
જનજાવત િગડના િહહલા ઉિેદિારો
મુળ ગુજરાતના સાિાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત
િગડના િહહલા ઉિેદિારો
િાજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત
ઉિેદિારો

પાંચ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
પાંચ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
દસ િષડ (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડ ની િયાડ દાિાં)
લશ્કરિાં બજાિે લ સે િા ઉપરાંત બીજા ત્રણ િષડ
(િધુિાં િધુ ૪૦ િષડ ની િયાડ દાિાં)

શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેિવારો :- OA, OL, OLA, BL, BLOA, B, LV, અથિા HH પ્રકારની
૪૦% કે તે થી િધુ અને ૧૦૦ % સુધીની શારીહરક અશક્તતા ધરાિતાં ઉિેદિારો હોય તેઓ ને જ િેર્ીકલ
બોર્ડ ના તબીબી પ્રિાણપત્રને આધીન ૧૦ િષડ સ ુધીની છૂટછાટ િળિાપાત્ર રહેશે . આ વસિાય અન્ય શારીહરક
અશક્તતા ધરાિતા ઉિેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. (િધુિાં િધુ ૪૫ િષડની િયાડ દાિાં)
ગુજરાત સરકારના કિડચારીઓ કે (૧) જાહેરાતિાં લાયકાત તરીકે અન ુભિ િાંગે લ હોય તો ઉપલી
જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીિાં િયિયાડ દા લાગુ પર્શે નહીં (૨) જાહેરાતિાં અન ુભિને લાયકાત તરીકે
કાયિી ધોરણે અથિા હંગાિી િાંગેલ ન હોય પરં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિષયક,પશુ બચહકત્સાની
ધોરણે સળં ગ છ િાસ સ ુધી પદિી કે હર્પ્લોિાની જગ્યા પર વનિણકં ૂ પાિેલ કિડચારીને
કાિગીરી બજાિતા હોય અને જાહેરાતિાંની આિી લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)િાટે ઉપલી
તેઓ ની
પ્રથિ
વનિણકં ૂ િયિયાડ દા લાગુ પર્શે નહીં
જાહેરાતિાંની જગ્યાિાં દશાડ િેલ (૩) જાહેરાતિાં દશાડ િેલ જગ્યા િાટે અન ુભિ એક લાયકાત તરીકે
િયિયાડ દાની અંદર થયેલ હોય િાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંિગડિાંથી બઢતી િળિાપાત્ર હોય તેિાં ફરજ
તેિા કિડચારીઓ

બજાિતા કિડચારીને, તેઓ એ બજાિેલ સેિાના સિય અથિા િધુિાં
િધુ પાંચ િષડની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે .
૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:(૧)ઉિે દિાર જાહેરાતિાં દશાડ િેલ શૈ ક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા
હોિા જોઇએ.

(૨)ઉિે દિારે શૈ ક્ષબણક લાયકાત િાન્ય યુવનિવસિટી/સંસ્થાિાથી િે ળિે લ હોિી જોઇએ.
(૩)ઉિે દિારે અરજી સાથે િાન્ય યુવનિવસિટી/સંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ િષો/સે િેસ્ટર) અને પદિી
પ્રિાણપત્રોની સ્િયં પ્રિાબણત નકલ રજુકરિાની રહેશે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયે લ પ્રિાણપત્ર િાન્ય
ગણિાિાં આિશે નહી.

(૪)શૈ ક્ષબણક લાયકાત કાિચલાઉ ધોરણે િાન્ય રાખિી તે િો ઉિે દિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિાિાં આિશે
નહી.
(૫)જાહેરાતિાં દશાડ િેલ લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત ઉિે દિાર ધરાિે છે તે િો તે િનો હક્ક દાિો હોય
તો આિા ઉિે દિારે સિકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃતતાની વિગતો આપિાની રહેશે.
ુ વ :૬. અનભ
(૧) િાંગેલ અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે .
(૨) (અ)જાહેરાતિાં અન્યથા જોગિાઇ કરિાિાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો િે ળિિાિાં આિે તે
તારીખથી,

(બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સંદભડિાં અનુભિ ગણિાિાં આિશે .
(૩) ઉિે દિારે અરજીિાં જે અનુભિ દશાડ િેલ હોય તે ના સિથડ નિાં અનુભિનો સિયગાળો (હદિસ, િાસ,
િષડ ) , મ ૂળ પગાર અને કુલ પગારની વિગતો તથા બજાિે લ ફરજોનો પ્રકાર/િે ળિે લ અનુભિની વિગતો
સાથે ન ુ ં પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે. આવુ ં પ્રિાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપે ર્ પર સક્ષિ સત્તાવધકારીની સહી
અને તારીખ સાથે ન ુ ં રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(૪) ઉિે દિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રિાણપત્રિાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનંતી િાન્ય રાખિાિાં
આિશે નહીં.અરજી કયાડ પછી અનુભિના નિા પ્રિાણપત્રો સ્િીકારિાિાં આિશે નહી.

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િે તનદાર, એપ્રે ન્ટીસશીપ, તાલીિી, િાનદિે તન, આિંવત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ઉિે દિારે િે ળિે લ અનુભિ િાન્ય અનુભિ તરીકે ગણત્રીિાં લેિાિાં આિશે નહીં.
ુ ૂચિત જનજાધત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાધત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ :૭. અનસ
(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત તથા સાિાજજક અને શૈ ક્ષબણક રીતે પછાત
િગડના ઉિે દિારોને જ અનાિત િગડના ઉિે દિાર તરીકે લાભ િળશે .
(૨) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત તથા સાિાજજક અને શૈ ક્ષબણક રીતે પછાત િગડના ઉિે દિારો
પૈ કી ઉિે દિાર જે િગડના હોય તે ની વિગત અરજીપત્રકિાં અચ ૂક આપિી.
(૩) ઉિે દિારે અરજીપત્રકની સંબ ંવધત કોલિિાં જે તે અનાિત કક્ષા દશાડ િેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનાિત િગડના ઉિે દિાર તરીકે લાભ િે ળિિાનો હક્ક દાિો િાન્ય રાખિાિાં આિશે નહીં.
(૪) અનાિત િગડનો લાભ િે ળિિા ઇચ્છતા ઉિે દિારે તે ના સિથડ નિાં સક્ષિ અવધકારી દ્વારા વનયત
નમુનાિાં આપિાિાં આિે લ જાવત પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સાિે લ કરિાની રહેશે .

અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રિાણપત્રની નકલ સાિે લ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિાિાં આિશે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે .

(૫) સાિાજજક અને શૈ ક્ષબણક રીતે પછાત િગડના ઉિે દિારોને અનાિતનો લાભ જો તે ઓનો સિાિે શ
“ઉન્નત િગડિાં” નહી થતો હોય તો જ િળિાપાત્ર થશે .
(૬) (ક) સાિાજજક અને શૈ ક્ષબણક રીતે પછાત િગડના ઉિે દિારોએ ઉન્નત િગડિાં સિાિે શ ન થતો હોિા
અંગેન ુ ં સાિાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વિભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયે લ
પહરવશષ્ટ (ક)(ગુજરાતીિાં) ના નમુનાિાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પ ૂરા થયે લ ૨૦૧૫-૧૬ના
નાણાકીય િષડ ની આિકને ધ્યાને લઈને આપિાિાં આિે લ પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે . આ
પહરવશષ્ટ (ક) (ગુજરાતીિાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથિા ત્યારબાદ સક્ષિ અવધકારીએ આપે લ
હોવુ ં જોઈએ. િધુિાં ઓનલાઈન અરજી કરિા િાટે ની છે લ્લી તારીખ સુધીિાં આ પ્રિાણપત્ર િે ળિે લ
હશે તો જ તે િાન્ય ગણાશે .
(ખ) ઉન્ન્ત િગડિા સિાિે શ ન થતો હોિા અંગેન ુ પ્રિાણપત્ર િાતા-વપતાની આિકના સંદભડિા આપિાિા
આિતુ ં હોિાથી આ પ્રિાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી િખતે ઉિે દિારના િાતા-વપતાની આિકિા
ફેરફાર થતો હોયતો ઉિે દિારે /અરજદારે સ્િયં આિા િધારા- ઘટાર્ાની પ્રિાબણક જાહેરાત પ્રિાણપત્ર
આપનાર સક્ષિ અવધકારી સિક્ષ કરિાની રહેશે. આ રીતે સક્ષિ અવધકારીને જાણ કયાડ બાદ સક્ષિ
અવધકારીએ

જે

વનણડય

લીધે લ

હોય

તે ની

જાણ

આયોગની

કચેરીને

કરિાની

રહેશે

જે

ઉિે દિાર/અરજદાર આિી સ્િૈ ચ્ચ્છક જાહેરાત ન કરીને આિકિા િધારો છપાિશે તો તે ને િળે લો
લાભ રદ કરિાિા આિશે અને આયોગ દ્વારા કરિાિા આિતી કાયદે સરની કાયડ િાહીને પાત્ર બનશે .
(ગ) પહરણીત િહહલા ઉિે દિારોએ આવુ પ્રિાણપત્ર તે િના િાતા-વપતાની આિકના સંદભડિાં રજુ કરિાનુ ં
રહેશે, જો આિા ઉિે દિારોએ તે િના પવતની આિકના સંદભડિાં આવુ ં પ્રિાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો
તે િની અરજી રદ કરિાિાં આિશે .
(ધ) અરજી સાથે ‘પહરવશષ્ટ (ક)’ ના બદલે એને ક્ષર-A (અંગ્રેજીિાં) રજુ કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ
કરિાિાં આિશે . કે િકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી િાટે ન ુ ં છે .
(ચ) જો ઉિે દિારે આ પ્રિાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય

તો તે ઓની અરજી

અિાન્ય ગણિાિાં આિશે અને બબનઅનાિત જગ્યા િાટે પણ વિચારણાિાં લેિાિાં આિશે નહીં.
(૭) સરકારની પ્રિતડ િાન જોગિાઈ મુજબ અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારો બબનઅનાિત િગડના ઉિે દિારોની
સાથે વનયત ધોરણો (અથાડ ત િયિયાડ દા ,અનુભિની લાયકાત, બબનઅનાિત િગડના ઉિે દિારો િાટે
અપનાિે લ હોય તે ના કરતાં િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) િાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની
ગુણિત્તાના આધારે પસંદગી પાિે તો બબનઅનાિત જગ્યાની સાિે ગણતરીિાં લેિાના થાય છે .
(૮) ઉિે દિારે અરજીિાં જાવત અંગે જે વિગત દશાડ િેલ હશે તે િાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનંતી િાન્ય
રાખિાિાં આિશે નહી.
૮. માજી સૈધનક
(૧) િાજી સૈ વનક ઉિે દિારોએ અરજીપત્રકિાં વિગતો આપિાની રહેશે.
(૨) િાજી સૈ વનક ઉિે દિારે હર્સ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક િોકલિાનીરહેશે.
૯. શારીરરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેિવારો
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારોએ અરજીપત્રકિાં વિગતો આપિાની રહેશે.

(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તે થી િધુ હોય તે િા ઉિે દિારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ
િળિાપાત્ર રહેશે. શારીહરક અશક્તતાનો લાભ િે ળિિા ઇચ્છતા ઉિે દિારે (૧) શ્રિણની ખાિી (૨) હલન
ચલન અશક્તતા અથિા િગજનો લકિો તે પૈ કીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાડ િવુ.ં
(ગ) જાહેરાતિાં શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારો િાટે અનાિત જગ્યા દશાડ િેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તે ઓ
તે જાહેરાત િાટે અરજી કરી શકશે . આિા પ્રસંગે ઉંિરિાં છૂટછાટ િળશે .

(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારે તે ના સિથડ નિાં સાિાન્ય િહીિટ વિભાગના તા.૧-૧૨૨૦૦૮ ના પહરપત્ર િિાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયે લ નમ ૂનાિાં સરકારી હોક્સ્પટલના
સુવપ્રટે ન્ર્ેન્ટ /વસવિલ સર્જન/િે ર્ીકલ બોર્ડ દ્વારા આપિાિાં આિે લ પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
િોકલિાની રહેશે. જો પ્રિાણપત્રની નકલ સાિે લ કરિાિાં નહીં આિે લ હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિાિાં
આિશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉિે દિાર તરીકે નો લાભ િળિાપાત્ર થશે નહીં.
(ચ) શારીહરક અશક્ત ઉિે દિારોના હકસ્સાિાં અરજી કયાડ ની તારીખ બાદ ભરતી પ્રહિયાના કોઇ પણ
તબક્કે જે કોઇ ઉિે દિાર “Physical Disabled”

(શારીહરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી

દસ્તાિે જો/પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તે િા ઉિે દિારની રજૂઆત િળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહિયાના જે
પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તે િા ઉિે દિારને “PD” (શારીહરક અશક્ત) ઉિે દિાર તરીકે ના
િળિાપાત્ર તિાિ લાભ/છૂટછાટ િળિાપાત્ર થશે . આિા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રહિયાના પુણડ થયે લ
તબક્કા િાટે પશ્વાદિતઅ અસરથી આપી શકાશે નહહ.
૧૦. મરહલા ઉમેિવાર
િહહલાઓની અનાિત જ્ગગ્યાઓ િાટે જો યોગ્ય િહહલા ઉિે દિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે ની
જગ્યા જે તે કક્ષાના (category)પુરુષ ઉિે દિારોને ફાળિી શકાશે .
જો ઉિે દિારનો સિાિે શ અનાિત િગડ, િાજી સૈ વનક, શારીહરક અશક્તતા, િહહલા કે વિધિા પૈ કીના
વિકલ્પો પૈ કી એક થી િધુ વિકલ્પોિાં થતો હોય તે િા હકસ્સાિાં તે ને લાગુ પર્તા વિકલ્પો પૈ કી જેિાં િધુ
લાભ િળિાપાત્ર હશે તે િળશે .
૧૧. ધવિવા ઉમેિવાર

(૧) ઉિે દિાર વિધિા હોય તો અરજીપત્રકિાં તે કોલિ સાિે “હા” અિશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગુ પર્તુ ં
નથી” એિ દશાડ િવુ ં .
(૨) વિધિા ઉિે દિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકિાં તે કોલિ સાિે “હા” અચ ૂક લખવુ ં
અન્યથા“ લાગુ પર્તુ ં નથી” એિ દશાડ િવુ ં .

(૩) વિધિા ઉિે દિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિધિા ઉિે દિાર તરીકે લાભ િે ળિિા ઇચ્છતા હોય
તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તે િી એહફર્ેવિટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૪) વિધિા ઉિે દિારને સરકારની પ્રિતડ િાન જોગિાઈ મુજબ તે ઓએ િે ળિે લ ગુણિાં પાંચ ટકા ગુણ
ઉિે રિાિાં આિશે .
(પ) કોઇ િહહલા ઉિે દિાર જાહેરાત િાટે અરજી કરે તે સિયે ‘’વિધિા‘’ ન હોય, પરંત ુ અરજી કયાડ બાદ
અથિા જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રહિયાના કોઇપણ તબક્કે
“વિધિા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિે જી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તે ની રજુઆત િળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રહિયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તે િા િહહલા ઉિે દિારોને ‘’ વિધિા િહહલા
ઉિે દિાર ‘’ તરીકે ના લાભ આપિાિાં આિશે .

૧૨. ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી/અધડ સરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન/કંપનીઓિાં સે િા બજાિતા
અવધકારીઓ/કિડ ચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સંદભડિાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તે ની જાણ
ઉિે દિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજીકયાડ ની તારીખથી હદન-૭ િાં અચ ૂક કરિાની રહેશે.જો
ઉિે દિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી િોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસિાં અરજી કરિાની
પરિાનગી નહીં આપિાની જાણકરિાિાં આિશે તો તે ઓની અરજી નાિંજુર કરી ઉિે દિારી રદ કરિાિાં
આિશે .
(૨) કે ન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીિાં હોય તે િા ઉિે દિારે ખાતા િારફત
અરજી િોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી સાથે વનિણૂક અવધકારીનુના
ં િાંધા પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં
રહેશે.
(૩)રૂબરૂ મુલાકાત સિયે ઉિે દિારે સક્ષિ અવધકારી દ્વારા આપિાિાં આિે લ ના િાંધા પ્રિાણપત્ર રજુ
કરિાનુ ં રહેશે.
૧૩. ગેરલાયક ઉમેિવાર:ગુજરાત જાહેર સે િા આયોગ કે અન્ય જાહેર સે િા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી /અધડ સરકારી
/ સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉિે દિાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિે લ હોય તો તે ની વિગત
અરજીપત્રકિાં આપિાની રહેશે. જો ઉિે દિારનો ગેરલાયકનો સિય ચાલુ હશે તો આિા ઉિે દિારની
અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે .
૧૪. ફરજજયાત ધનવ ૃધિ, રુખસિ, બરતરફ :અગાઉ ઉિે દિારને સરકારી સે િા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ડ કોપોરે શનિાંથી ક્યારે ય પણ
ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિાિાં આિે લ હોય તો અરજીપત્રકિાં તે ની વિગત આપિાની
રહેશે.
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:(૧) આ જગ્યાની વનિણૂક િાટે સીધી ભરતીથી પસંદગીની પ્રહિયા અનુસરિાની થાય છે . જે િાટે The

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનુસાર ઉિે દિારોની
પસંદગી પ્રાથવિક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિાિાં આિશે . પ્રાથવિક કસોટીના ગુણિિાનુસાર
જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉિે દિારોની રૂબરૂ મુલાકાત િાટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે . આ કસોટીનુ ં
િાધ્યિ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશે. પ્રાથવિક કસોટી

સાિાન્યત:

અિદાિાદ/ગાંધીનગર ખાતે લેિાિાં આિશે , અને ઉિે દિારોએ સ્િ ખચે ઉપક્સ્થત રહેિાનુ ં રહેશે.
(૨) પ્રાથવિક કસોટીિાં િે ળિે લ ગુણ આખરી પસંદગી િાટે ગણિાિાં આિશે . રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
બોલાિિાના થતા ઉિે દિારોિાં, જો કોઇ ઉિે દિારોના પ્રાથવિક કસોટીિાં ૧૦% કે તે થી ઓછા ગુણ હશે
તો તે િને રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉિે દિારોની યાદી િાટે
વિચારણાિાં લેિાિાં આિશે નહી.

(૩)પ્રાથવિક કસોટીિાં સાિાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણ િાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને સબંવધત વિષયના ૨૦૦
ગુણ િાટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે.

ુ ભાર પ્રાથધમક કસોટીના ૩૦૦ ગણ
ુ માથી મેળવેલ ગણ
ુ અને
(૪)ઉમેિવારોની આખરી પસાંિગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર રુબરુ મલ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ના આિારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે
૫૦ ટકા ગણ

ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર અને રુબરુ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી
પ્રાથધમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર ગણી કુ લ ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી ગણ
ુ આપવામાાં આવશે.
મેળવેલ ગણ

નોંધ :- અસાધારણ સંજોગો તથા અપિાદરૂપ હકસ્સાિાં સીધી ભરતી િાટે ની િાત્ર રુબરુ મુલાકાતના આધારે
પસંદગી પ્રહિયા અપનાિિાનો વનણડય લેિાનો આયોગને અવધકાર રહે છે .

સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉિે દિારે પ્રાથવિક કસોટીિાં ૩૦૦ ગુણિાંથી ૧૫૦ ગુણ િે ળિે લ હશે અને રુબરુ
મુલાકાતિાં ૧૦૦ ગુણિાંથી ૬૦ ગુણ િે ળિશે તો લેબખત પ્રાથવિક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણભાર મુજબ ૨૫ ગુણ
અને રુબરુ મુલાકાતના ૫૦ ટકા ગુણભાર મુજબ ૩૦ ગુણ એિ કુલ ૫૫ ગુણ થશે . પ્રાથવિક કસોટી/અને રૂબરૂ
મુલાકાતના કુલ ૧૦૦ ગુણિાંથી પસંદગી િાટે ન ુ ં લાયકી ધોરણ બબન અનાિત િગડ અને અનાિત િગડના
ઉિે દિારો િાટે નીચે મુજબ રાખિાિાં આિે છે .
ક્રમ

વગગ (Category)

૧

બબનઅનાિત (સાિાન્ય) િગડ

૨

સા. શૈ . પ. િગડ

વગગ - ૧ અને ૨
ુ ુ ર્
પર

વગગ - ૧ અને ૨

૩૫

૩૧

૫૦

મરહલા
૪૫

(૫) અપિાદરૂપ હકસ્સાિાં અસાધારણ સંજોગોિાં પરંપરાગત રીતે િાત્ર રૂબરૂ મુલાકાતને આધારે જ પસંદગી
અંગે આયોગ દ્વારા વનણડય લેિાિાં આિશે . જેિા પસંદગીનુ ં લાયકી ધોરણ િાત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના ગુણને
આધારે ઉપર જણાવ્યા મુજબનુ ં રહેશે.
(૬) પ્રાથવિક કસોટીિાં ઉિે દિારને O.M.R. Sheet િાં જિાબ આપિા િાટે A, B, C, D અને E એિ પાંચ વિકલ્પ
આપિાિાં આિશે , પાંચિો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેશે. જો ઉિે દિારે તિાિ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા
હોય (encode કયાડ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપે લ હોય તો પ્રત્યે ક વનવશ્રત ગુણના ૦.૩ Negative Marks
કાપિાિાં આિશે . અને જો પાંચિો વિકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોર્ કરે લ હોય તો “શૂન્ય” ગુણ કાપિાના
રહેશે. અથાડ ત િાત્ર E ‘Not attended’ વિકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન િાટે કોઇ ને ગેટીિ ગુણ કાપિાિાં
આિશે નહીં.
(૭) રૂબરૂ મુલાકાતિાં આયોગની સુચનાઓ /ધોરણો મુજબ જાહેરાતિાં દશાડ િેલ કે ટેગરી િાઈઝ જગ્યાની
સંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મુજબ અનુસરિાનુ ં રહેશે.
કુલ જગ્યાઓ

કુલ જગ્યાઓ પૈ કી રૂબરૂ મુલાકાત િાટે બોલાિિાિાં આિનાર
ઉિે દિારોનીસંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તે થી િધુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૮) પ્રાથવિક કસોટીિાં િે ળિે લ ગુણ આખરી પસંદગી િાટે ગણિાિાં આિશે . તે િજ ઉપયુડક્ત કોલિિાં
દશાડ િેલ સંખ્યા પ્રિાણે રૂબરૂ મુલાકાત િાટે બોલાિિાના થતા ઉિે દિારોિાં, જો કોઇ ઉિે દિારના પ્રાથવિક
કસોટીના ૧૦ ટકા કે તે થી ઓછા ગુણ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણિાિાં આિશે નહીં.
(૯) જાહેરાતિાં ઠરાિે લ લઘુતિ લાયકાત તે િજ અનુભિ કરતાં િધુ શૈ ક્ષબણક લાયકાત અને /અથિા િધુ
અનુભિ અને /અથિા લાયકાતિાં ઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત િાટે આયોગ ઉિે દિારોની સંખ્યા
િયાડ હદત કરી શકશે .
(૧૦) સીધી ભરતી િાટે રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણિાંથી પસંદગી િાટે ન ુ ં લઘુતિ ધોરણ િગડ -૨ની જગ્યાઓ
િાટે બબનઅનાિત િગડના ઉિે દિારો િાટે ૫૦ ગુણ અને અનાિત િગડના ઉિે દિારો િાટે ૩૫ ગુણ રાખિાિાં
આિે છે . ઇન્ટરવ્યુ કવિટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતિાં ઉિે દિારના એકંદર દે ખાિ (Overall Performance) ને ધ્યાને
લેિાિાં આિશે અને ઇન્ટરવ્યુ કવિટી ઇન્ટરવ્યુ દરમ્યાન ઉિે દિારના Overall Performance ને ધ્યાનિાં રાખી
ચચાડ વિચારણા કયાડ બાદ સિાડ નિ
ુ તે ગુણ આપશે .

(૧૧) િાજી સૈ વનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉિે દિારોની જગ્યાઓ અનાિત હોય ત્યારે સબંવધત કેટેગરીના િાજી
સૈ વનક તથા શારીહરક અશક્ત ઉિે દિારો પૈ કી જે ઉિે દિારો આ પ્રિાણેના લઘુતિ ગુણ િે ળિતા હશે તે િને
સબંવધત કે ટેગરીની અનાિત જગ્યા સાિે ગણિાિાં આિશે . જો જાહેરાતિાં જણાવ્યા પ્રિાણેની આ કે ટેગરીઓ
િાટે રાખિાિાં આિે લ અનાિત જગ્યાઓ િાટે આ લઘુતિ ગુણ િે ળિતા ઉિે દિારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પુરતી
સંખ્યાિાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબંવધત કે ટેગરીના લઘુતિ ગુણના ૧૦ % ધોરણ હળવુ કરીને પસંદગી કરિાિાં
આિશે .
(૧૨) િહહલા ઉિે દિારો િાટે લઘુતિ ગુણના ૧૦ ટકાનુ ં ધોરણ હળવુ કરીને પસંદગી પદ્ધવત અનુસરિાની
રહેશે અને રૂબરૂ મુલાકાત બાદ જે તે કે ટેગરીના િહહલા ઉિે દિારો િાટે ની અનાિત સંખ્યા જેટલા િહહલા
ઉિે દિારોથી િધુ ઉિે દિારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલાિણ યાદીિાં િહહલા ઉિે દિારોનો સિાિે શ થયા બાદ
બાકીના િહહલા ઉિે દિારોની પ્રવતક્ષાયાદીિાં પસંદગી ગણિાિાં આિશે આ જોગિાઇ મુજબ લઘુતિ લાયકી
ધોરણ આ મુજબ રહેશે . બબન અનાિત િગડના િહહલા ઉિે દિારો િાટે ૪૫ ગુણ તે િજ અનાિત િગડના િહહલા
ઉિે દિારો િાટે ૩૧ ગુણ રાખિાિાં આિશે .
ુ ાકાત:૧૬. રૂબરૂ મલ
(૧)રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેિાિાં આિશે . ઉિે દિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાનુ ં
રહેશે.
(૨)અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવતના ઉિે દિારો તથા બેરોજગાર ઉિે દિારો કે જેઓના િાતાવપતાની િાવષિક આિક આિકિે રાને પાત્ર ન હોય તે ઓને તે િના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
આિિા તથા જિા િાટે ગુજરાત એસ.ટી. વનગિ દ્વારા વનયત થયે લ હટહકટના દર પ્રિાણે બસ ભાડુ ં
િળિાપાત્ર થશે . આ િાટે ઉિે દિારે રૂબરૂ મુલાકાતના હદિસે વનયત ફોિડ ભરિાનુ રહેશે અને તે ની સાથે
અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૩)

રૂબરૂ મુલાકાતના હદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રિાં દશાડ િિાિાં આિે લ અસલ પ્રિાણપત્રો રજુ

કરિાના રહેશે. જો ઉિે દિાર અસલ પ્રિાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તે ઓ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્ર બનશે
નહીં તે ની ખાસ નોંધ લેિી.
ુ બની અરજીઓ રિ કરવામાાં આવશે. (આ યાિી માત્ર િષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ
૧૭. નીિે િશાગવ્યા મજ
નથી)
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીિાં દશાડ િેલ વિગતો અધ ૂરી કે અસંગત હોય.
(૩) અરજીિાં ઉિે દિારે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-િે ઇલ થી િોકલાિે લ હોય.
(૫) અરજીિાં પાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, સા.શૈ .પ.િગડ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉિે દિારે
અરજીપત્રક સાથે સક્ષિ અવધકારી દ્વારા અપાયે લ પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) િાજી સૈ વનક ઉિે દિારે હર્સ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉિે દિારે શૈ ક્ષબણક લાયકાતના સંદભડિાં િાકડ શીટ/પદિી પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) જન્િ તારીખ િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉિે દિારે અરજીપત્રકિાં અનુભિ દશાડ િેલ હોય(જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય)
પરંત ુ તે ના સિથડ નિાં પ્રિાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રિાં તે ઓનો અનુભિનો

ુ પગાર,કુ લપગાર અને અનભ
ુ વનો પ્રકાર િશાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર પેડ ઉપર ન
સમયગાળો, મળ
હોય.
ુ વેલ (ઉમેિવારોને સબાંધિત)
(૧૨) ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક: ૧૫ નીિે સિ
ુ ાવાની
પ્રમાણપત્રો / અને જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુ પડતા આિાર પર
પ્રમાચણત કરે લ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા ઉમેિવારોની
ુ ી ગણીને રિ ગણવામા આવશે.
અરજી અધર
૧૮. ધનમણૂક:(૧) ઉપરની જાહેરાત સંબ ંધિાં વનિણૂક િાટે પસંદ થયે લા ઉિે દિારની સરકારશ્રી ના સંબ ંવધત વિભાગને
આયોગ દ્વારા ભલાિણ કરિાિાં આિશે . ઉિે દિારોએ આખરી વનિણૂક પત્ર િે ળિતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર
અંગેની સીસીસી અથિા તે ની સિકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તે િી લાયકાત િે ળિી
લેિાની રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉિે દિાર વનિણૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનિણૂક અંગેની સઘળી કાયડ િાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિાિાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇપણ
પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩)ઉિે દિારે તે ની શૈ ક્ષબણક લાયકાત /અનુભિ/ઉંિર િગેરેના સિથડ નિાં રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રો કોઇપણ
તબક્કે અયોગ્ય િાલુિ પર્શે તો તે ની ઉિે દિારી રદ થશે તે િજ ભલાિણ બાદની વનિણૂકપણ રદ થિાને
પાત્ર રહેશે અને આિા ઉિે દિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયડ િાહી ને પાત્ર થશે , જેથી ઉિે દિારને
સલાહ આપિાિાં આિે છે કે , તે િણે રજુ કરે લા પ્રિાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી પ ૂણડ રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ
જ આયોગિાં રજુ કરિા.
૧૯. ગેરવતગ ણક
ાં ૂ અંગે િોધર્ત ઠરે લા ઉમેિવારો ધવરૂધ્િ પગલાાં
ઉિેદિારોને આથી ચેતિણી આપિાિાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકિાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી િાહહતી
દશાડ િિી નહી,તેિજ આિશ્યક િાહહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રિાબણત
નકલિાં કોઇપણ સંજોગોિાં સુધારો અથિા ફે રફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેર્ાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા
ચેર્ાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેજોિાં અથિા તેની
પ્રિાબણત નકલિાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસંગતતા જણાય તો તે વિસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા
રજુ કરિી. જો કોઇ ઉિેદિાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો,

(૧) તે ઓની ઉિે દિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,
(ર) નાિ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કાિ પ ૂણડ કરાવ્યુ હોય,
(૪) બનાિટી દસ્તાિે જ રજુ કયાડ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષમુકત અથિા ખોટા વનિે દનો કરે લ હોય,
(૬) તે ઓની ઉિે દિારી અંગે કોઇપણ અવનયવિત કે અનુબચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોટી સિયે કોઇ અનુબચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરિહીિાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંર્િાં કોઇપણ રીતની ગેરિતડ ણ ૂક આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉિે દિારની જિાબિહીની નકલ
કરિી, પુસ્તક, ગાઇર્, કાપલી તે િા કોઇપણ છાપે લ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની િદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા
કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉિે દિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ પૈ કી કોઇપણ ગેરરીતી
આચરિા િાટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કાિગીરી અંગે વનયુકત થયે લા કિડ ચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની
શારીહરક ઇજા પહોચાર્િી, અથિા

(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓિાં ઉલ્લેખાયે લ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તે ણે કે સીધી અથિા
આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉિે દિાર નીચે દશાડ િેલ વશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો
હોય, ફોજદારી કાયડ િાહીને પાત્ર બનશે .
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉિે દિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને /અથિા
(ખ) તે ને આયોગ લે તે િી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે કાયિી કે મુકરર મુદત િાટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી િાટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીિાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સે િાિાં અગાઉથી જ હોય તો તે ના વિરૂધ્ધ સમુબચત વનયિો અનુસાર વશસ્તભંગના
પગલાં લઇ શકાશે .
(૧ર) ઉપરોકત વિગતોિાં વનહદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉિે દિારને /કિડ ચારીને
(૧) આરોપનાિાિાં તે િની સાિે ના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેખીતિાં વશક્ષા અંગે બચાિનામુ-ં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સિય િયાડ દાિાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિાિાં આિશે .
સંયક્ુ ત સબચિ
ગુજરાત જાહેર સે િા આયોગ

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:આ

જાહેરાતના સંદભડિાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિાિાં આિશે .

૧૫-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:

ઉિે દિાર તા:

૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીિાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે . ઉિે દિારે અરજી કરિા િાટે નીચે મુજબના Steps (૧)
થી (૧૬) અનુસરિાના રહેશે. Confirmation Number િળ્યા પછી જ અરજી િાન્ય ગણાશે .
(૧)
(૨)

(૩)
(૪)

સૌ પ્રથિ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં

Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રિાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now
બટન દે ખાશે . સૌપ્રથિ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વિગતોનો અભ્યાસ
ઉિે દિારોએ કરિો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં

Industries Officer,Class-II, ઉપર click કરિાથી જગ્યાની વિગતો િળશે .

તે ની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે . Application Format

િાં સૌ પ્રથિ “Personal Details” ઉિે દિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી(*) વનશાની હોય તે ની
વિગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેશે.) “Personal Details” િાં જ્યાં Mobile Number અને email

(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

(૯)

(૧૦)

(૧૧)

(૧૨)

ID િાંગ્યા છે , તે ની વિગત લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉિે દિારને િાહહતગાર કરી શકે .

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા િાટે Educational Details પર
click કરવુ ં અને પોતાની શૈ ક્ષબણક વિગતો ભરિી.

Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરિી.

Experience Details પર “click” કરવુ ં અને Experience Details ભરિી. િધુ Experience
ઉિે રિા િાગતા હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી.

Additional Information પર“click” કરી ત્યાં િાહહતી ભરિી. જે િધારાનો અનુભિ ojas module
િાં સિાવિષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas િાં જણાવ્યા મુજબના અનુભિના કોઠા
પ્રિાણે આપે િધારાના અનુભિની વિગત ઉિે રીને િોકલિી.

તે ની નીચે “Self-declaration” િાં Yes / No પર click કરવુ.ં

હિે save પર “click” કરિાથી તિારો Data Save થશે . અહીં ઉિે દિારનો

Application

Number generate થશે . જે ઉિે દિારે સાચિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના
સંદભડિાં આયોગ સાથે ના કોઈપણ પત્રવ્યિહારિાં તે દશાડ િિાનો રહેશે.

જો આપની અરજીપત્રકિાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application િાં જઇને કરી
શકાશે , આ સુવિધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક િખત અરજી Confirm થઇ
ગયા પછી /બાદ આ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

હિે પે જના ઉપરના ભાગિાં upload photo પર click કરો અહીં તિારો application number
type કરો અને તિારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને
signature upload કરિાના છે . (ફોટાનુ ં િાપ ૫ સે .િી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે .િી પહોળાઈ અને

signature નુ ં િાપ ૨.૫ સે .િી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે .િી પહોળાઈ રાખિી) (photo અને signature
upload કરિા સૌ પ્રથિ તિારો photo અને signature .jpg Formatિાં (10 KB) સાઇઝથી િધારે

નહીં તે રીતે Computer િાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિે Choose File

ના સ્િીનિાંથી જે ફાઇલિાં .jpg Format િાં તિારો photo store થયે લ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી
Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુિાં “Upload “

Button પર Click કરો હિે બાજુિાં તિારો photo દે ખાશે . હિે આજ રીતે signature પણ upload
(૧૩)

કરિાની રહેશે.

હિે પે જના ઉપરના ભાગિાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number”

તથા Birth Date Type કયાડ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview
૨: confirm application દે ખાશે . ઉિે દિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી

જોઈ લેિી. અરજીિાં સુધારો કરિાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી

લેિો. અરજી confirm કયાડ પહેલા કોઇ પણ પ્રકારનો સુધારો અરજીિાં કરી શકાશે . પરંત ુ અરજી

confirm થઇ ગયા બાદ અરજીિાં કોઇ પણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારિાની જરૂર
ન જણાય તો જ confirm application પર click કરવુ.ં Confirm application પર click કરિાથી
ઉિે દિારની અરજીનો આયોગિાં online સ્િીકાર થઈ જશે . અહીં “confirmation number” generate

થશે જે હિે પછીની બધીજ કાયડ િાહી િાટે જરૂરી હોઈ, ઉિે દિારે સાચિિાનો રહેશે. Confirmation
number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયે લ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ
(૧૪)

અચ ૂક કાઢી રાખિી.

સાિાન્ય કે ટેગરીના ઉિે દિારે ભરિાની અરજી ફી નીચેના બે વિકલ્પ પૈ કી કોઇપણથી ભરી શકે
છે .

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:-સાિાન્ય કે ટેગરીના ઉિે દિારે ભરિાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર
કલીક કરીને વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ કાઢિાની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની
કોમ્પ્યુટરની સુવિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓહફસિાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ
તાાઃ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭, ૧૩:00
િે ળિિાનુ ં રહેશે.

કલાક સુધીિાં ભરિાની રહેશે અને ફી ભયાડ અંગેન ુ ં ચલણ

૨. ઓનલાઇન ફી :-જિા કરાિિા િાટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને વિગતો ભરિી
અને ત્યાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યાર બાદ આપે લ વિકલ્પોિાં “Net

Banking of fee” અથિા “Other Payment Mode” ના વિકલ્પોિાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરિો

અને આગળની વિગતો ભરિી. ફી જિા થયા બાદ આપને આપની ફી જિા થઇ ગઇ છે તે વ ુ ં
Screen પર લખાયે લ ું આિશે . અને e-receipt િળશે જેની Print કાઢી લેિી. જો પ્રહિયાિાં કોઇ
ખાિી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયે લ નથી તે િ જોિા િળશે .

આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયે લ અરજીપત્રક ઉિે દિારે પોતાની પાસે

સાચિીને રાખિાના રહેશે અને આયોગ દ્વારા િંગાિિાિાં આિે , ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો
સહહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી િોકલિાના રહેશે
અથિા આયોગની કચેરીિાં રૂબરૂિાં આપી જિાના રહેશે.
(૧૫) ઉિે દિારોએ confirm થયે લ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાનુ ં રહેશે અને જ્યારે
આયોગ દ્વારા િંગાિિાિાં આિે , ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સહહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્
પોસ્ટથી િોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની કચેરીિાં રૂબરૂિાં આપી જિાના રહેશે.
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકે િારી :ઓનલાઇન જાહેરાત િાટે confirm થયે લ અરજીપત્રક તથા નીચે સ ૂચિે લ સંબ ંવધત પ્રિાણપત્રો
અને લાગુ પર્તા આધાર પુરાિાની પ્રિાબણત કરે લ નકલો િિાનુસાર અચુક જોર્ીને જાહેરાતિાં
દશાડ િેલ વિગત મુજબ સંપણ
ુ ડ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા િંગાિિાિાં આિે , ત્યારે જ અરજીપત્રક
બીર્ાણો સહહત વનધાડ રીત તારીખની સિય િયાડ દાિાં આયોગિાં ગાંધીનગર ખાતે જિા કરાિિાના
રહેશે.
(૧) ઉમેિવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં )ની સ્પષટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ
કરવાની રહેશે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત ધવગતો વાંિાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષટ ના હોય તો
પાસપોટગ સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહેશે. સહી સ્પષટ ના હોય તો ફરીથી
અરજીપત્રકમાાં સહી કરવાની રહેશે.
ુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો િાખલો કે શાળા છોડયાન ુાં
(૨) જન્મ તારીખના પર
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) જાધતન ુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાધત, અન.ુ જનજાધત અને સા. અને શૈ.પ. વગગ ના ઉમેિવારો માટે )

ુ બ ધનયત સમયગાળાન ુાં
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત વગગ ના ઉમેિવારોએ (જાહેરાતમાાં િશાગવ્યા મજ
ુ રાતી નમન
ુ ા મજ
ુ બન ુાં પરરધશષટ-ક અરજીપત્રકમાાં િશાગવેલ નાંબર અને તારીખન ુાં જ) રજુ કરવાન ુાં રહેશે.
ગજ
પરરધશષટ-કના ધવક્્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. અંગ્રેજીમાાં Annexure-A ( જે
કે ન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પરરચણત મરહલા ઉમેિવારોએ
આવ ુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-ધપતાના આવકના સાંિભગમાાં રજુ ાં કરવાન ુાં રહેશે. જો આવા ઉમેિવારોએ
તેમના પધતની આવકના સાંિભગમાાં રજુ ાં કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં.
ુ બન ુાં ધનયત
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.ધવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજ
ુ ામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સધુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / ધસધવલ સર્જન / મેરડકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર
નમન
ુ ની નકલ
(૬) માજી સૈધનક ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં રડસ્િાર્જ બક
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંિણીન ુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બિલાવેલ હોય તો
તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ
ુ : લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંિનામાની નકલ
(૮) ધવિવા મરહલા ઉમેિવારોના રકસ્સામાાં પન
ુ પત્રક)
(૯) સ્નાતક ( બિાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણ
(૧૦) સ્નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર
ુ પત્રક)
(૧૧) અનસ્ુ નાતક ( બિાાં જ વર્ગ / સેમેસ્ટરના ગણ
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૧૨) અનસ્ુ નાતક પિવી પ્રમાણપત્ર ( જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
ુ ાવાની નકલ
(૧૩) ધવિે શની યધુ નવધસિટી માાંથી પિવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પર
(૧૪) જાહેરાતમાાં િશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેિવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક િાવો હોય
તો આવા ઉમેિવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આિે શો / અધિકૃતતાની ધવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુાં
રહેશે.
(૧૫) સરકારી કમગ િારીના સબાંિમાાં “ના-વાાંિા પ્રમાણપત્ર”
ુ વના પ્રમાણપત્રો ( જાહેરાત મજ
ુ બ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મેળવેલ અનભ
ુ વ, લાગ ુ પડતા
(૧૬) અનભ
સાંવગગ ના કાયગ કાળની શરૂઆતથી પગારની ધવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર િશાગવવાના રહેશે.)
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) સાંશોિનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેિવારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ
ુ ાંિાનમાાં લાગ ુ પડતા અન્ય આિાર પર
ુ ાવા / પ્રમાણપત્રો
(૧૯) જાહેરાતની જોગવાઇ અનસ
અરજીપત્રક ચબડાણો સાથે

ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગિામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં

ુ ાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં
આવેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પર
હોય તો ઉમેિવારી સીિે સીિી ઉમેિવારી રિ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કે સિાં ન
બને તે િાટે અરજી, આયોગિાં રજુ કરતાં પહેલાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે
અરજી િોકલિા જણાિિાિાં આિે છે .
ુ ગ અરજીપત્રક ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગિામા આયોગમાાં જમા થઇ
ખાસ અગત્યની સુચના:- સાંપણ
ુ
ગયા બાિ નહીં જોડેલ ખટતા
પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્વીકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે
પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા ધવિારણામા લેવાશે નહીં.
(૧૬)

દરે ક જાહેરાત િાટે ઉિે દિારે એક જ અરજી કરિી. આિ છતાં, સંજોગોિશાત, જો કોઇ ઉિે દિારે

એકથી િધુ અરજી કરે લ હશે , તો છે લ્લી કન્ફિડ થયે લ અરજી, તે ની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે , તો તે
િાન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણિાિાં આિશે . અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી

કન્ફિડ થયે લ અરજી સાિે ગણિાિાં આિશે નહીં. જો ઉિે દિારે છે લ્લી કન્ફિડ થયે લ અરજી સાથે
વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા ઉિે દિારની વનયત ફી સાથે ની કન્ફિડ થયે લી છે લ્લી અરજી
િાન્ય ગણિાિાં આિશે . જો ઉિે દિારે એકથી િધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે , તો તે રીફંર્ કરિાિાં
આિશે નહીં.
અરજી ફી :

(૧) સાિાન્ય કે ટેગરીના ઉિે દિારે પોસ્ટ ઓફીસિાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી +પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ
ભરિાનો રહેશે. અને ફી ભયાડ અંગેન ુ ં ચલણ િે ળિિાનુ ં રહેશે.
(૨) મ ૂળ ગુજરાતના અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી. પરંત ુ ગુજરાત
વસિાયના અન્ય રાજયના અનાિત કક્ષાના ઉિે દિારોએ ઉિે દિારી નોંધાિિી હોય

તો,

બબનઅનાિત િગડના ઉિે દિાર તરીકે જ અરજી કરિાની રહેશે અને બબનઅનાિત િગડ િાટે વનયત
થયે લ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહેશે.
(૩) ફી ભયાડ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તે િા ઉિે દિારને કોઇપણ સંજોગોિાં
પ્રાથવિક કસોટી / રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષાિાં બેસિા દે િાિાં આિશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓહફસ
દ્વારા જ સ્િીકારિાિાં આિશે , રોકર્િાં, ર્ીિાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ડ ર કે પે ઓર્ડ રના
સ્િરૂપિાં આ ફી સ્િીકારિાિાં આિશે નહી. જેની ઉિે દિારોએ ખાસ નોંધ લેિી.
ઉિે દિારોને ખાસ જણાિિાનુ ં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉિે દિાર, આ
જગ્યાના ભરતી વનયિો, તથા જાહેરાતની જોગિાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી તે િ િાલ ૂિ પર્શે
તો તે િની ઉિે દિારી કોઇપણ તબક્કે રદ કરિાિાં આિશે .
નોંિ : ઉદ્યોગ અવધકારી, િગડ-૨ની જગ્યાના ભરતી વનયિો, અરજી પત્રક સાથે જોર્િાના આિશ્યક
પ્રિાણપત્રોની વિગત, િયિયાડ દાિાં છૂટછાટ, અરજી કયા સંજોગોિાં રદ થિાને પાત્ર છે તે ની વિગતો,
પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કિડ ચારીએ રજુ કરિાના ના-િાંધા પ્રિાણપત્રનો નમ ૂનો, શારીહરક
અશક્તતા અંગેના પ્રિાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય િધુ વિગતો આયોગની કચેરીના નોહટસ
બોર્ડ અને આયોગની િે બસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા િળશે .

