ુ રાત �હ�રસેવા આયોગ
�જ
આર-૪ શાખા

�હ�રાતક્રમાંક:૪૯/૨૦૧૭-૧૮ કાયદા િવભાગના િનયં�ણ હ�ઠળના ચેર�ટ�તં�ના સં�કુ ત ચેર�ટ�
કિમ�ર, વગર્-૧ની �ુલ -૦૧ જગ્યાના ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટ�

તા:૧૫-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩ .૦૦

કલાકથી તા.૩-૧૦-૨૦૧૭ , ૧૩ .૦૦ કલાક �ુધીમાં ઓનલાઈન અર�ઓ મંગાવવા માં આવે છે .
આ �હ�રાત અન્વયે ઓનલાઈન અર� કરતા પહ�લાં િવગતવાર �હ�રાત સાથેની ‘�હ�રાતની
સામાન્ય જોગવાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અર� કરવાની ર�ત તેમજ અર� ફ� ભરવાની ર�ત
�ગેની � ૂચનાઓ આયોગના નોટ�સબોડર્ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ

https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર જોવા િવનંતી છે . ત્યારબાદ જ ઉમેદવાર� અર� કરવાનીરહ�શ.ે
પ્રાથિમક કસોટ� યોજવાની થશે તો તેની � ૂ�ચત તાઃ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮
પ્રાથિમક કસોટ�ના પ�રણામનો � ૂ�ચત મ�હનો:- માચર્-૨૦૧૮
ુ ાકાતનો � ૂ�ચત મ�હનો:- એિપ્રલ-૨૦૧૮
�બ� �લ
ુ ાકાત � ૂણર્ થયાના ૧૦ કામકાજના �દવસો દરમ્યાન પ્રિસધ્ધ
આખર� પ�રણામ :-�બ� �લ
કરવામાં આવશે.
જગ્યા� ંુ નામ:- કાયદા િવભાગના િનયં�ણ હ�ઠળના ચેર�ટ�તં�ના સં�કુ ત ચેર�ટ� કિમ�ર , વગર્૧ની �ુ લ-૦૧ જગ્યા
ક્રમ

સંવગર્ � ંુ નામ

�ુ લજગ્યાઓ

�ુ લ જગ્યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવાર
માટ� અનામત જગ્યાઓ

૧

�બન અનામત

૦૧

--

�ુલ

૦૧

--

ન�ધ:(૧) �બન અનામત ક�ટ�ગર�ની �ુલ જગ્યા પર પસંદગી � તે ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો તથા તે
પૈક� મ�હલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની ���યા દરમ્યાન �ાપ્ત કર� લ �ુણ અને આયોગે સંબિં ધત
સેવાની કાયર્ક્ષમતા �ળવી રાખવા િનયત કર� લ લાયક� ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાં આવશે.
(૨)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �બન-અનામત જગ્યા માટ� અર� કર� શકશે અને તે સંજોગોમાં
તેઓને �બન-અનામતની કક્ષા માટ� ના ધોરણો લા�ુ પડશે.
(૩) ઉક્ત જગ્યાઓ માટ� OL,BL,OA,OAL, B, LV અને HH �કારની િવકલાંગતા ધરાવતા
ઉમેદવારોને યોગ્ય ગણવાના રહ�શે

તથા B, LV અને HH �કારની િવકલાંગતા હોય ત્યાં

આ�ુિનક ટ� કનોલો�ને ધ્યાને લઇને 40% ક� તેથી વ�ુ અને 100% �ુધીની િવકલાંગતા હોય
તેવા ઉમેદવારો પા� ગણાશે.

(1)Educational Qualification: Possess a degree in law (special) or law with five
years course after Higher Secondary Certificate (H.S.C.) 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 recognized as such or declared to be deemed
as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and
(2) Experience:-Have not less than ten years, (a) An Advocate enrolled under the
Advocates Act, 1961, or (b) An Attorney of a High Court.

(3) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment Rules, 1967, and
(4) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
પગારધોરણ:-�. ૭૮૮૦૦–૨,૦૯,૨૦૦
�મર:- ૪૮ વષર્થી વ� ુ નહ�.
(૧) �મર અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) �હ�રાતમાં ઉપલી વયમયાર્દા આપવામાં આવેલ છે , તેમાં �ુજરાત સરકારના કમર્ચાર�ઓ ક�
�ઓ �ુજરાત સરકારની નોકર�માં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસ �ુધી કામગીર�
બ�વતા હોય અને તેઓની �થમ િનમ�કં ૂ �હ�રાતમાંની જગ્યામાં દશાર્વેલ વયમયાર્દાની �દર થયેલ
હોય તેવા કમર્ચાર�ઓ �હ�રાતમાં લાયકાત તર�ક� અ�ુભવ માંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયાર્દા લા�ુ પડશે
નહ�.
ન�ધ:- ૧. ઉમેદવારોએ �હ�રાત ક્રમાંક અને જગ્યા� ંુ નામ સ્પષ્ટ ર�તે વાંચીને ઓન લાઇન
અર� કરવી . ઓનલાઇન અર� કરતીવખતે તમામ િવગતો અર�પત્રકમાં ભયાર્ બાદ , તે
િવગતોની ખાતર� કર�ને ત્યાર પછે જ અર� કન્ફમર્ કરવાની રહ�શ.ે
૨. કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રકની િવગતો ક� તેમાં ઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમાં ક્ષિત ક� � ૂક
ુ ારો કરવાની ર�ૂઆત/િવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહ�.
બાબતે �ધ
૩. એક કરતાં વધાર� સંખ્યામાં અર� કયાર્ ના �કસ્સામાં છે લ્લે કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક જ
માન્ય રાખવામાં આવશે . �બન અનામત વગર્ ના ઉમેદવારો માટ� છે લ્લે કન્ફમર્ થયેલ ફ� સાથે� ંુ
અર�પત્રક માન્ય રાખવામા આવશે.
ુ ાકાતને પાત્ર થયાના �કસ્સામાં ર�ૂ કરવાના થતાં પ્રમાણપત્રો
૪. ઉમેદવારોએ �બ� �લ
(સામાન્ય � ૂચનાઓમાં આપેલ ક્રમમાં) તૈયાર રાખવાના રહ�શ.ે
(આશા શાહ)
સં�કુ ત સ�ચવ
�ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-4 BRANCH

Advt. No.49/2017-18 : Online applications are invited for the post of Joint Charity
Commissioner, Class-I, in the General State Service, in the Charity Organization, Gujarat
State under the Legal department, during Date:15-09-2017, 13.00 p.m. to Date:3-10-2017,
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.
- Tentative Date for P.T:-21-01-2018
- Tentative month for P.T Result:-March-2018
- Tentative month for Interview: April-2018
- Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview.
Total No. of vacancy:-01(One) (As Under)
No.
1

Category
GENERAL
Total

Total vacancy
01
01

Out of total Post reserved for Women
---

Note: - (1) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women
candidates thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the
candidates of respective categories and also women candidates of that category and on the
basis of qualifying standard prescribed by the commission keeping in view to maintain
efficiency of respective cadre/service.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved
Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(3) Only the candidates having disability of OL,BL,OA,OAL, B, LV and HH can apply for
the post and in the case of disability of 40% or more and upto 100% of B, LV and HH are
eligible to apply for the post. (considering the modern technology).
(1)Educational Qualification: Possess a degree in law (special) or law with five years course
after Higher Secondary Certificate (H.S.C.) 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 recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956; and
(2) Experience:-Have not less than ten years, (a) An Advocate enrolled under the Advocates
Act, 1961, or (b) An Attorney of a High Court.
(3) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment Rules, 1967, and
(4) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Rs. 78800-2, 09,200
AGE: - Not more than 48 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of
application.
Upper Age limit shall be relaxed to candidate who is already in Gujarat Govt. service, either
as a permanent or a temporary officiating continuously for six months and had not crossed
age limit prescribed for the advertised post at the time of his first appointment. If experience
is prescribed as one of the qualifications, the upper age limit shall not apply.
NOTE:1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before Applying online.
Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the application
form.

2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application,
or information filled in by the candidate shall not be accepted.
3. In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed
application will be considered by the Commission. For candidates belonging to unreserved
category the confirmed application with fees will be considered by the Commission. Candidates
shall keep ready the certification required in case of eligibility for interview (in the order
mentioned in general instruction.)

(Asha Shah)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

�હ�રાતની સામાન્યજોગવાઈ
૧.

નાગ�રકત્વ:-

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા (ખ) નેપાળનો ��જન અથવા (ગ) � ૂતાનનો ��જન
અથવા (ઘ)િતબેટનો િનવાર્િસત � ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી �ન્�ુઆર� ,૧૯૬૨
પહ�લાં ભારતમાં આવેલા હોવા જોઇએ , અથવા (ચ) � ૂળ ભારતીય

વ્ય�ક્ત ક� � ભારતમાં કાયમી

વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા�કસ્તાન , � ૂવર્ પા�કસ્તાન(બાંગ્લાદ� શ), બમાર્(મ્યાનમાર), �ીલંકા, ક�ન્યા,
�ુગાન્ડા, �વા � ૂવર્ આ��કાના દ� શો, સં�ક્ુ ત ��સ�ાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા,
અથવા િવયેટનામથી સ્થળાંતર કર�ને આવેલ હોવા જોઇએ.

પરં � ુ પેટા �માંક (ખ) , (ગ), (ઘ) અને

(ચ)માં આવતા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં સરકાર� પા�તા �માણપ� આપેલ હો�ુ ં જોઇએ.
ન�ધ:-� ઉમેદવારના �કસ્સામાં પા�તા �માણપ� જ�ર� હોય તેવા ઉમેદવાર�ુ ં અર�પ�ક આયોગ
િવચારણામાં લેશે અને જો િનમ� ૂક માટ� તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રા�ય

સરકાર

તેમના �કસ્સામાં પા�તા �માણપ� આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ� ૂક આપશે.
૨. ભર� લા અર�પત્રક:(૧) ઓન લાઇન �હ�રાત માટ� અર� કન્ફમર્ કર�ને �બન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓ�ફસમાં
અથવા ઓનલાઈન ફ� � .૧૦૦/- + સિવ�સ ચા� જમા કરાવવાની રહ�શે

. �યાર� અનામત કક્ષાના

ઉમેદવારોએ તથા શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓ�ફસમાં ફ� જમા કરાવવાની રહ�શે
નહ�. કન્ફમર્ થયેલ અર�પ�કની નકલ તથા �માણપ�ો આયોગની કચેર�
કરાવવાના નથી .

/પોસ્ટ ઓ�ફસમાં જમા

પરં � ુ અર�પ�કની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને �યાર�

એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની વેબસાઈટના માધ્યમથી અર�પ�ક જમા કરાવવાનો સંદ�શો મળે
ત્યાર� જ જ�ર� �માણપ�ો સાથે અર�પ�ક આયોગની કચેર�માં મોકલવા�ુ ં રહ�શ.ે
(૨) જો એક કરતાં વ�ુ �હ�રાત માટ� અર� કરવાની હોય તો દર� ક �હ�રાત માટ� અલગ અલગ અર�
કરવાની રહ�શે અને �ત્યેક અર� સાથે ફ� ભરવાની રહ�શ.ે
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો �બન અનામત જગ્યા માટ� અર� કર� તો અર� ફ� ભરવાની રહ�શે નહ� .
(૪) અર� ફ� વગરની અ��મ નકલ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ�.
(૫)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટ� �હ�રાતમાં

અનામત જગ્યાઓ દશાર્વેલ ન હોય ત્યાં આવા

ઉમેદવારો �બન અનામત જગ્યા માટ� અર� કર� શકશે અને તેને �બન અનામતના ધોરણો લા�ુ પડશે.

(૬) �હ�રાતમાં મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત ન

હોય તો પણ � તે ક�ટ�ગર�માં મ�હલા

ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે .

(૭) �હ�રાતમાં � તે ક�ટ�ગર�માં �ુલ જગ્યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� અ�ુક જગ્યાઓ અનામત
હોય ત્યાર� મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી જગ્યાઓ ફક્ત �ુ�ુષ
ઉમેદવારો માટ� અનામત છે તેમ ગણવા�ુ ં નથી , આ જગ્યાઓ પર �ુ�ુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની

પસંદગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે , �ુ�ુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે . (દા.ત. �ુલ ૧૦
જગ્યાઓ પૈક� ૦૩ જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે પરં � ુ બાક� રહ�તી ૦૭ જગ્યા સામે મ�હલા

ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક� છે.)

ુ ુષ
(૮) �હ�રાતમાં મા� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ � તે ક�ટ�ગર�માં��

ઉમેદવાર અર� કર� શક� છે ક�મ ક� મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી
માટ� �ુ�ુષ ઉમેદવારોની િવચારણા થઇ શક� છે . પરં � ુ � જગ્યાઓ મ�હલા ઉમેદવારો માટ� જ અનામત
ુ ા પસંદગી પામે/�ટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મ�હલા ઉમેદવારો �ુર��ર
તેમને જ �થમ િવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઇ મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય ક� ઓછા મ�હલા
ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા �માણમાં �ુ�ુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.(દા.ત.�ુલ ૧૦
જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે અને

૦૮ મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો

૦૨ �ુ�ુષ

ઉમેદવારો પસંદગી પામીશક� છે .)
૩.

જન્મ તાર�ખ:-

(૧) આયોગ જન્મ તાર�ખના �ુરાવા માટ� એસ. એસ. સી

. બોડર્ �ારા અપાયેલ

�માણપ� જ માન્ય રાખે છે . પરં � ુ આ �માણપ�માં દશાર્વેલ જન્મ

એસ.એસ.સી.ઇ.

-તાર�ખ ખોટ� હોવા�ુ ં ઉમેદવાર

માને તો સક્ષમ અિધકાર�એ આપેલ વય અને અિધવાસના �માણપ�ની �મા�ણત નકલ મોકલવાની
રહ�શે. આ �માણપ�માં અિધ�ૃત અિધકાર�એ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હો�ુ ં જોઇએ ક� તેઓએ એસ.એસ. સી.
ક� તેની પર�ક્ષા�ુ ં � ૂળ �માણપ� તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ ર�ૂકરવામાં આવેલ �ુરાવાઓને
આધાર� ઉમેદવારની સાચી જન્મતાર�ખ ............ છે . � એસ.એસ. સી. ક� તેની સમકક્ષ પર�ક્ષાના
�માણપ�માં દશાર્વેલ જન્મતાર�ખ કરતાં �ુદ� છે તથા માનવાને �ુર�ુ ં કારણ છે . ઉમેદવાર� ર�ુ કર� લ
વય અને અિધવાસ�ુ ં �માણપ� તેની િવ�ાસહતાર્(credibility)ના આધાર� સ્વીકાર ક� અસ્વીકારનો િનણર્ય
આયોગ �ારા લેવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવાર� અર� પ�કમાં દશાર્વેલ જન્મ -તાર�ખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફ�રફાર થઈ શકશે
નહ�.
૪.વયમયાર્ દા:-

(૧) �મરઅર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામાં આવશે.

(૨) �હ�રાતમાં ઉપલી વયમયાર્દા આપવામાં આવેલ છે, તેમાં નીચે �ુજબની �ટછાટ મળવાપા� છે .
૧

૫.

�ુજરાત સરકારના કમર્ચાર�ઓ ક� �ઓ �ુજરાત
સરકારની નોકર�માં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી
ધોરણે સળંગ છ માસ �ુધી કામગીર� બ�વતા હોય
અને તેઓની �થમ િનમ�કં ૂ �હ�રાતમાંની જગ્યામાં
દશાર્વેલ વયમયાર્દાની �દર થયેલ હોય તેવા
કમર્ચાર�ઓ.

(૧) �હ�રાતમાં લાયકાત તર�ક� અ�ુભવ માંગેલ
હોય તો ઉપલી વયમયાર્દા લા�ુ પડશે નહ�

શૈક્ષ�ણક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ

શૈક્ષ�ણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના રોજ

ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત માન્ય �ુિનવિસ�ટ�/સંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવાર� અર� સાથે માન્ય �ુિનવિસ�ટ�/સંસ્થાના �ુણ પ�ક (બધા જ વષ�/સેમેસ્ટર)અને પદવી
�માણપ�ોની સ્વયં �મા�ણત નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે. કોલેજના આચાયર્ �ારા અપાયેલ �માણપ�
માન્ય ગણવામાં આવશે નહ�.
(૪) શૈક્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે
આવશે નહ�.

માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હ� દાવો સ્વીકારવામાં

(૫) �હ�રાતમાં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય
તો આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા �સ્થાિપત કરતા આદ� શો/અિધ�ૃતતાની િવગતો આપવાની રહ�શે.
૬.

ુ વ :અ�ભ

(૧)માંગેલ અ�ુભવ, અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) (અ)�હ�રાતમાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાં ન આવી હોય તો જ�ર� લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે
તાર�ખથી, (બ) અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના સંદભર્માં અ�ુભવ ગણવામાં આવશે.

(૩) ઉમેદવાર� અર�માં � અ�ુભવ દશાર્વેલ હોય તેના સમથર્નમાં અ�ુભવનો સમયગાળો (�દવસ

,

માસ, વષર્), � ૂળ પગાર અને �ુલ પગારની િવગતો તથા બ�વેલ ફરજોનો �કાર/મેળવેલ અ�ુભવની
િવગતો સાથે� ુ ં �માણપ�

ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. આ�ુ ં �માણપ� સંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ

સ�ાિધકાર�ની સહ� અને તાર�ખ સાથે� ુ ં ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
(૪) ઉમેદવાર� ર�ુ

કર� લ અ�ુભવના �માણપ�માં પાછળથી કોઇ ફ�રફાર કરવાની િવનંતી માન્ય

રાખવામાં આવશે નહ�. અર� કયાર્ પછ� અ�ુભવના નવા �માણપ�ો સ્વીકારવામાં આવશે નહ�.

(૫) �શકાલીન, રો�જ�દા વેતનદાર, એપ્રેન્ટ�સશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમંિત્રત ફ�કલ્ટ� તર�ક�
ુ વ માન્ય અ�ભ
ુ વ તર�ક� ગણત્રીમાં લેવામાં આવશે નહ�.
ઉમેદવાર� મેળવેલ અ�ભ
૭.

ુ ૂ�ચત �િત,અ��
ુ ૂ�ચત જન�િત તથા સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્:અ��

(૧) � ૂળ �ુજરાતના અ�ુ� ૂ�ચત �િત , અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત તથા સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત
વગન
ર્ ા ઉમેદવારોને જ અનામત વગન
ર્ ા ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મળશે.
(૨) અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત તથા સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગન
ર્ ા ઉમેદવારો
પૈક� ઉમેદવાર � વગર્ના હોય તેની િવગત અર�પ�કમાં અ� ૂક આપવી.

(૩) ઉમેદવાર� અર�પ�કની સંબિં ધત કોલમમાં � તે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહ� હોય તો પાછળથી
અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહ�.

(૪) અનામત વગન
ર્ ો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર� તેના સમથન
ર્ માં સક્ષમ અિધકાર� �ારા િનયત
ન�ુનામાં આપવામાં આવેલ �િત �માણપ�ની નકલ અર� સાથે અ� ૂક સામેલ કરવાની રહ�શે

.

અર�પ�ક સાથે �િત �માણપ�ની નકલ સામેલ નહ� હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહ�
અને અર�પ�ક રદ થવાને પા� બનશે.
(૫) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ
“ઉ�ત વગર્માં” નહ� થતો હોય તો જ મળવાપા� થશે.

(૬) (ક) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગન
ર્ ા ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગમ
ર્ ાં સમાવેશ ન થતોહોવા
�ગે� ુ ં સામા�જક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગના તા
પ�રિશષ્ટ (ક) (�ુજરાતીમાં)ના ન�ુનામાં

.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથીિનયત થયેલ

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ના રોજ � ૂરા થયેલ ૨૦૧૬-૧૭ના

નાણાક�ય વષન
ર્ ી આવકને ધ્યાને લઈને આપવામાં આવેલ �માણપ�

ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે . આ

પ�રિશષ્ટ (ક) (�ુજરાતીમાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ અથવા ત્યારબાદ સક્ષમ અિધકાર�એ
આપેલ હો�ુ ં જોઈએ.

વ�ુમાં ઓનલાઈન અર� કરવા માટ�ની છે લ્લી તાર�ખ �ુધીમાં આ

�માણપ� મેળવેલ હશે તો જ તે માન્ય ગણાશે.
(ખ) પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારોએ આ�ુ �માણપ� તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભર્માં ર�ુ
કરવા�ુ ં રહ�શે,જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આ�ુ ં �માણપ� ર�ુ કર� લ
હશે તો તેમની અર� રદ કરવામાં આવશે.

(ગ)

સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તી િવભાગના તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ના ઠરાવ �માંકસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨૩/અમાં દશાર્વેલ જોગવાઇઓને આિધન અર�

સાથે‘ પ�રિશષ્ટ(ક)’ ના

બદલે એનેક્ષર-A (��ે�માં) ર�ુ કર� લ હશે તો તે ઉકત ઠરાવમાં દશાર્વેલ શરતોને આિધન માન્ય
કરવામાં આવશે.
(ઘ) જો ઉમેદવાર� આ �માણપ� (પ�રિશષ્ટ-ક) અર� સાથે ર�ુ કર� લ નહ� હોય તો તેઓની અર�
અમાન્ય ગણવામાં આવશે અને �બન અનામત જગ્યા માટ� પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ�.
(૭) સરકારની �વતમ
ર્ ાન જોગવાઈ �ુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �બનઅનામત વગન
ર્ ા
ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ત વય મયાર્દા, અ�ુભવની લાયકાત, �બન અનામત
વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વ�ુ િવસ્� ૃત કર� લ અન્ય ક્ષે�) માં �ટછાટ
લીધા િસવાય પોતાની �ુણવ�ાના આધાર� પસંદગી પામે તો �બન અનામત જગ્યાની સામે
ગણતર�માં લેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવાર� અર�માં �િત �ગે � િવગત દશાર્વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફ�રફાર કરવાની િવનંતી
માન્ય રાખવામાં આવશે નહ�.
૮.મા� સૈિનક
(૧) મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ અર�પ�કમાં િવગતો આપવાની રહ�શે.
(૨) મા� સૈિનક ઉમેદવાર� �ડસ્ચા� �ુકની નકલ અર�પ�ક સાથે અ� ૂક મોકલવાની રહ�શે.
૯.શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શાર��રક અશક્તતાધરાવતા ઉમેદવારોએ અર�પ�કમાં િવગતો આપવાની રહ�શે.
(ખ) શાર��રક અશક્તતા ૪૦% ક� તેથી વ�ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર��રક અશક્તતાનો લાભ
મળવાપા� રહ�શે.શાર��રક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર� (૧) �વણની ખામી (૨ )
હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક�ની કઇ શાર��રક અશક્તતા છે તે દશાર્વ�ુ.ં

(ગ) �હ�રાતમાં શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય

,પરં � ુ

જગ્યાની ફરજોને અ�ુ�પ � �કારની શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા� ગણેલ હોય તેઓ
તે �હ�રાત માટ� અર� કર� શકશે.આવા �સંગે �મરમાં �ટછાટ મળશે.
(ઘ) શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર� તેના સમથન
ર્ માં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧-૧૨૨૦૦૮ના પ�રપ� �માંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ ,થી િનયત થયેલ
�ુિ�ટ�ન્ડ�ન્ટ/િસિવલ સ�ન/મેડ�કલ બોડર્

ન� ૂનામાં સરકાર� હો�સ્પટલના

�ારા આપવામાં આવેલ �માણપ�ની નકલ અર�

અ� ૂક મોકલવાની રહ�શે. જો �માણપ�ની નકલ સામેલ કરવામાં નહ� આવેલ હોય તો તે

સાથે
પાછળથી

સ્વીકારવામાં આવશે નહ� શાર��રક અશક્ત ઉમેદવાર તર�ક�નો લાભ મળવાપા� થશે નહ�.
(ચ) શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારોના �કસ્સામાં અર� કયાર્ની તાર�ખ બાદ ભરતી ���યાના કોઇ પણ
તબ�ે � કોઇ ઉમેદવાર

Physical Disabled�
�

(શાર��રક અશક્ત ) બને અને તે �ગે જ�ર�

દસ્તાવેજો/� ૂરાવાઓ ર�ુ કર� તો તેવા ઉમેદવારની ર�ૂઆત મળ્યા તાર�ખ પછ�ના ભરતી ���યાના �
પણ તબ�ા બાક� હોય તે તબ�ાથી જ તેવા ઉમેદવારને

�PD�(શાર��રક અશક્ત ) ઉમેદવાર તર�ક�ના

મળવાપા� તમામ લાભ /�ટછાટ મળવાપા� થશે . આવા લાભો ક� �ટછાટ ભરતી ���યાના �ુણર્
થયેલ તબ�ા માટ� પ�ાદવત� અસરથી આપી શકાશે ન�હ.
૧૦. મ�હલા ઉમેદવાર

મ�હલાઓની

અનામત જ્ગ્યાઓ માટ� જો યોગ્ય મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહ� થાય તો તેની

જગ્યા � તે કક્ષાના (category)�ુ�ુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગર્ , મા� સૈિનક , શાર��રક અશક્તતા,મ�હલા ક� િવધવા પૈક�ના

િવકલ્પો પૈક� એક થી વ�ુ િવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા �કસ્સામાં તેને લા�ુ પડતા િવકલ્પો પૈક� �માં
વ�ુ લાભ મળવાપા� હશે તે મળશે.
૧૧.િવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર�પ�કમાં તેકોલમ સામે

“હા”અવશ્ય લખ�ુ ં અન્યથા“લા�ુ પડ�ુ ં

નથી”એમ દશાર્વ�ુ ં .

(૨) િવધવા ઉમેદવાર� જો �ુન: લગ્ન કર� લહોય તો અર� પ�કમાં તે

કોલમ સામે “હા”અ� ૂક લખ�ુ ં

અન્યથા“ લા�ુ પડ�ુ ં નથી” એમ દશાર્વ�ુ ં .
(૩) િવધવા ઉમેદવાર� �ુન: લગ્ન કર� લ ન

હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવા ઇચ્છતા

હોય તો અર� સાથે �ુન: લગ્ન કર� લ નથી તેવી એ�ફડ�િવટ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની �વતમ
ર્ ાન જોગવાઈ �ુજબ તેઓએ મેળવેલ �ુણમાં પાંચ ટકા �ુણ
ઉમેરવામાં આવશે.
(પ) કોઇ મ�હલા ઉમેદવાર �હ�રાત માટ� અર� કર� તે સમયે

‘’િવધવા‘’ ન હોય, પરં � ુ અર� કયાર્

બાદ અથવા �હ�રાત �િસધ્ધ થયાની છે લ્લી તાર�ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી ���યાના કોઇપણ
તબ�ે “િવધવા” બને અને તે �ગે જ�ર� દસ્તાવે� � ૂરાવાઓ ર�ુ કર� તો તેની ર�ુઆત મળ્યા તાર�ખ
પછ�ના ભરતી ���યાના � પણ તબકકા બાક� હોય તે તબકકાથી જ તેવા મ�હલા ઉમેદવારોને‘’ િવધવા
મ�હલા ઉમેદવાર ‘’ તર�ક�ના લાભ આપવામાં આવશે.
૧૨.ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) �ુજરાત સરકારના સરકાર�/અધર્સરકાર�/સરકાર હસ્તકના કોપ�ર� શન/કંપનીઓમાં સેવા બ�વતા
અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓ આયોગની �હ�રાતના સંદભર્માં બારોબાર અર� કર� શકશે અને તેની �ણ
ઉમેદવાર� પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર�ને અર�કયાર્ની તાર�ખથી �દન-૭ માં અ� ૂક કરવાની રહ�શે.જો
ઉમેદવારના િનયોક્તા તરફથી અર�
પરવાનગી નહ� આપવાની �ણ

મોકલવાની છે લ્લી તાર�ખ બાદ ૩૦ �દવસમાં અર� કરવાની

કરવામાં આવશે તો તેઓની અર� નામં�ુર કર� ઉમેદવાર�

રદ

કરવામાં આવશે.
(૨)ક�ન્� સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રા�ય સરકારની નોકર�માં હોય તેવા ઉમેદવાર� ખાતા મારફત
અર� મોકલવાની રહ�શે અથવા આ અર� સાથે િનમ� ૂક અિધકાર��ુ ં ના વાંધા �માણપ� ર�ુ કરવા�ુ ં
રહ�શે.
(૩)�બ� �ુલાકાત સમયે ઉમેદવાર� સક્ષમ અિધકાર� �ારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા �માણપ� ર�ુ
કરવા�ુ ં રહ�શે.
૧૩.ગે રલાયક ઉમેદવાર:�ુજરાત �હ�ર સેવા

આયોગ ક� અન્ય �હ�ર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકાર�/અધર્ સરકાર�/

સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ �ારા ઉમેદવાર �ાર� ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની

િવગત

અર�પ�કમાં આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા�ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની
અર� રદ થવાને પા� બનશે.

૧૪.ફર�જયાત િન� ૃિ� , �ુખસદ, બરતરફ :-અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર� સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની
ક� બોડર્ કોપ�ર� શનમાંથી �ાર� ય પણ ફર�જયાત િન� ૃિ� , �ુખસદ ક� બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો
અર�પ�કમાં તેની િવગત આપવાની રહ�શે.
૧૫.અગત્યની જોગવાઇઓ:(૧) આ જગ્યાની િનમ� ૂક માટ� સીધી ભરતીથી પસંદગીની પ��યા અ�ુસરવાની થાય છે . � માટ�

The

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અ�ુસાર
ઉમેદવારોની પસંદગી �ાથિમક કસોટ� અને �બ� �ુલાકાત યો�ને કરવામાં આવશે. �ાથિમક કસોટ�ના
�ુણ �મા�ુસાર જ�ર� અર�ઓની ચકાસણી કર� ઉમેદવારોની �બ� �ુલાકાત માટ�ની પા�તા ન��
કરાશે. આ કસોટ��ુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા ન�� કરશે નહ� તો �ુજરાતી રહ�શે. �ાથિમક કસોટ�
સામાન્યત: અમદાવાદ /ગાંધીનગર ખાતે લેવામાં આવશે , અને ઉમેદવારોએ સ્વ ખચ� ઉપ�સ્થત રહ�વા�ુ ં
રહ�શે.
(૨) �ાથિમક કસોટ�માં મેળવેલ �ુણ આખર�

પસંદગી માટ� ગણવામાં આવશે. �બ� �ુલાકાત માટ�

બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના �ાથિમક કસોટ�માં ૧૦% ક� તેથી ઓછા �ુણ હશે
તો તેમને �બ� �ુલાકાત માટ� પા�તા ન�� કરવા

અર� ચકાસણીને પા� ઉમેદવારોની યાદ� માટ�

િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ�.
(૩) �ાથિમક કસોટ�માં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ �ુણ

માટ� ૧૦૦ ��ો રહ�શે અને સબંિધત િવષયના

૨૦૦ �ુણ માટ� ૨૦૦ ��ો રહ�શ.ે
(૪) ઉમેદવારોની આખર� પસંદગી ૫૦ ટકા �ુણભાર �ાથિમક કસોટ�ના ૩૦૦ �ુણમાથી મેળવેલ �ુણ
અને ૫૦ ટકા �ુણભાર �બ� �ુલાકાતના ૧૦૦

�ુણમાંથી મેળવેલ �ુણના આધાર� કરવામાં આવશે.

એટલે ક� �ાથિમક કસોટ�માં ૩૦૦�ુણમાંથી મેળવેલ �ુણને ૫૦ ટકા �ુણભાર અને �બ� �ુલાકાતમાં
૧૦૦ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણને ૫૦ ટકા �ુણભાર ગણી �ુલ ૧૦૦ �ુણમાંથી �ુણ આપવામાં આવશે.
ુ ાકાતના
ન�ધ :- અસાધારણ સંજોગો તથા અપવાદ�પ �કસ્સામાં સીધી ભરતી માટ�ની માત્ર �બ� �લ
આધાર� પસંદગી પ્ર�ક્રયા અપનાવવાનો િનણર્ય લેવાનો આયોગને અિધકાર રહ� છે .

સ્પષ્ટ�કરણ :- જો ઉમેદવાર� �ાથિમક કસોટ�માં ૩૦૦ �ુણમાંથી ૧૫૦ �ુણ મેળવેલ હશે અને �બ�
�ુલાકાતમાં ૧૦૦ �ુણમાંથી ૬૦ �ુણ મેળવશે તો લે�ખત �ાથિમક કસોટ�ના ૫૦ ટકા �ુણભાર �ુજબ ૨૫
�ુણ અને �બ� �ુલાકાતના ૫૦ ટકા �ુણભાર �ુજબ ૩૦ �ુણ એમ �ુલ ૫૫ �ુણ થશે.�ાથિમક
કસોટ�/અને �બ� �ુલાકાતના �ુલ ૧૦૦ �ુણમાંથી પસંદગી માટ�� ુ ં લાયક� ધોરણ
અને અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� નીચે �ુજબ રાખવામાં આવે છે .
ક્રમ
૧
૨

વગર્ (Category)
�બન અનામત (સામાન્ય) વગર્
સા. શૈ. પ. વગર્

�બન અનામત વગર્

વગર્- ૧ અને ૨
ુ ુષ
��

વગર્ - ૧ અને ૨

૫૦

૪૫

૩૫

૩૧

મ�હલા

૩

અ�ુ. �િત

૩૫

૩૧

૪

અ�ુ. જન �િત

૩૫

૩૧

(૫) અપવાદ �પ �કસ્સામાં અસાધારણ સંજોગોમાં પરં પરાગત ર�તે

મા� �બ� �ુલાકાતને આધાર� જ

પસંદગી �ગે આયોગ �ારા િનણય
ર્ લેવામાં આવશે. �મા પસંદગી�ુ ં લાયક� ધોરણ મા�
�ુલાકાતના �ુણને આધાર� ઉપર જણાવ્યા �ુજબ�ુ ં રહ�શે.

�બ�

(૬) �ાથિમક કસોટ�માં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માં જવાબ આપવા માટ� A, B, C, D અને E એમ પાંચ
િવકલ્પ આપવામાં આવશે , પાંચમો િવકલ્પ E ‘Not attended’ તર�ક�નો રહ�શે. જો ઉમેદવાર� તમામ
િવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય ( encode કયાર્ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો �ત્યેક િનિ�ત
�ુણના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાં આવશે. અને જો પાંચમો િવકલ્પ

E ‘Not attended’ એનકોડ

કર� લ હોય તો “� ૂન્ય” �ુણ કાપવાના રહ�શે. અથાર્ત મા� E ‘Not attended’ િવકલ્પ જ encode કય� હશે
તો તે �� માટ� કોઇ નેગેટ�વ �ુણ કાપવામાં આવશે નહ�.
(૭) �બ� �ુલાકાતમાં આયોગની �ુચનાઓ / ધોરણો �ુજબ �હ�રાતમાં દશાર્વેલ ક�ટ�ગર� વાઈઝ જગ્યાની
સંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે �ુજબ અ�ુસરવા�ુ ં રહ�શે.
�ુલ જગ્યાઓ �ુલ જગ્યાઓ પૈક� �બ� �ુલાકાત માટ� બોલાવવામાં આવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા
૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦
૦૪ ક� તેથી વ�ુ

�ુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૮) �ાથિમક કસોટ�માં મેળવેલ �ુણ આખર� પસંદગી માટ� ગણવામાં આવશે. તેમ જ ઉપ�ુક્ર્ ત કોલમમાં
દશાર્વેલ સંખ્યા �માણે �બ� �ુલાકાત માટ� બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાં

, જો કોઇ ઉમેદવારના

�ાથિમક કસોટ�ના ૧૦ ટકા ક� તેથી ઓછા �ુણ હશે તો �બ� �ુલાકાતને પા� ગણવામાં આવશે નહ�.
(૯) �હ�રાતમાં ઠરાવેલ લ�ુતમ લાયકાત તેમજ અ�ુભવ કરતાં વ�ુ શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને /અથવા
વ�ુ અ�ુભવ અને /અથવા લાયકાતમાં �ચી ટકાવાર�ને આધાર� �બ� �ુલાકાત માટ� આયોગ
ઉમેદવારોની સંખ્યા મયાર્�દત કર� શકશે.
(૧૦) સીધી ભરતી માટ� �બ� �ુલાકાતના ૧૦૦ �ુણમાંથી પસંદગી માટ�� ુ ં લ�ુતમ ધોરણ વગર્-૨ની
જગ્યાઓ માટ� �બન અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� ૫૦ �ુણ અને અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� ૩૫
�ુણ રાખવામાં આવે છે . ઇન્ટરવ્�ુ કિમટ� �ારા �બ� �ુલાકાતમાં ઉમેદવારના એકંદર દ� ખાવ ( Overall
Performance) ને ધ્યાને લેવામાં આવશે અને ઇન્ટરવ્�ુ કિમટ� ઇન્ટરવ્�ુ દરમ્યાન ઉમેદવારના

Overall

ુ તે �ુણ આપશે.
Performance ને ધ્યાનમાં રાખી ચચાર્ િવચારણા કયાર્ બાદ સવાર્�મ
(૧૧) મા� સૈિનકો તથા શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યાર� સબંિધત
ક�ટ�ગર�ના મા� સૈિનક તથા શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારો પૈક� � ઉમેદવારો આ �માણેના લ�ુતમ �ુણ
મેળવતા હશે તેમને સબંિધત ક�ટ�ગર�ની અનામત જગ્યા સામે ગણવામાં આવશે. જો �હ�રાતમાં
જણાવ્યા �માણેની આ ક�ટ�ગર�ઓ માટ� રાખવામાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટ� આ લ�ુતમ �ુણ
મેળવતા ઉમેદવારો �ાપ્ત ન થાય ક� �ુરતી સંખ્યામાં �ાપ્ત ન થાય તો સબંિધત ક�ટ�ગર�ના લ�ુતમ
�ુણના ૧૦% ધોરણ હળ�ુ કર�ને પસંદગી કરવામાં આવશે.
(૧૨) મ�હલા ઉમેદવારો માટ� લ�ુતમ �ુણના ૧૦ ટકા�ુ ં ધોરણ હળ�ુ કર�ને પસંદગી પ�િત
અ�ુસરવાની રહ�શે અને �બ� �ુલાકાત બાદ � તે ક�ટ�ગર�ના મ�હલા ઉમેદવારો માટ�ની અનામત સંખ્યા
�ટલા મ�હલા ઉમેદવારોથી વ�ુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદ�માં મ�હલા ઉમેદવારોનો
સમાવેશ થયા બાદ બાક�ના મ�હલા ઉમેદવારોની �િતક્ષાયાદ�માં પસંદગી ગણવામાં આવશે આ
જોગવાઇ �ુજબ લ�ુતમ લાયક� ધોરણ આ �ુજબ રહ�શે . �બન અનામત વગર્ના મ�હલા ઉમેદવારો માટ�
૪૫ �ુણ તેમજ અનામત વગર્ના મ�હલા ઉમેદવારો માટ� ૩૧ �ુણ રાખવામાં આવશે.

ુ ાકાત:૧૬.�બ� �લ
(૧) �બ� �ુલાકાત આયોગની કચેર� ખાતે જલેવામાં આવશે. ઉમેદવાર� પોતાના ખચ� ઉપ�સ્થત થવા�ુ ં
રહ�શે.
(૨) અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો ક� �ઓના માતાિપતાની વાિષ�ક આવક આવક વેરાને પા� ન હોય તેઓને તેમના રહ�ઠાણના સ્થળે થી �બ� �ુલાકાત
માટ� આવવા તથા જવા માટ� �ુજરાત એસ.ટ�. િનગમ �ારા િનયત થયેલ �ટ�કટના દર �માણે બસ ભા�ું
મળવાપા� થશે. આ માટ� ઉમેદવાર� �બ� �ુલાકાતના �દવસે િનયત ફોમર્ ભરવા�ુ રહ�શે અને તેની સાથે
અસલ �ટ�કટ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૩) �બ� �ુલાકાતના �દવસે �બ� �ુલાકાતના પ�માં
કરવાના રહ�શે. જો ઉમેદવાર અસલ �માણપ�

દશાર્વવામાં આવેલ અસલ �માણપ�ો ર�ુ

ર�ુ કરશે નહ� તો તેઓ �બ� �ુલાકાત માટ� પા�

બનશે નહ� તેની ખાસ ન�ધ લેવી.
ુ બની અર�ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ� માત્ર દષ્ટાંત સ્વ�પે છે � સં� ૂણર્
૧૭. નીચે દશાર્ વ્યા �જ
નથી)
(૧) આયોગના ઓનલાઇન �ુસ�ા �ુજબ અર� કર� લ ન હોય
(૨) અર�માં દશાર્વેલ િવગતોઅ� ૂર� ક� અસંગત હોય.
(૩) અર�માં ઉમેદવાર� સહ� અપલોડ કર� લ ન હોય.
(૪) અર� ફ�ક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૫) અર�માં પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો�ાફ અપલોડ કર� લ ન હોય.
(૬) અર� સાથે � ૂર� � ૂર� ફ� ભર� લ ન હોય.
(૭) અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત, સા.શૈ.પ.વગર્ તથા શાર��રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર�
અર�પ�ક સાથે સક્ષમ અિધકાર� �ારા અપાયેલ �માણપ�ની નકલ ર�ુ કર� લ ન હોય.
(૮) મા� સૈિનક ઉમેદવાર� �ડસ્ચા� �ુકની નકલ ર�ુ કર� લ ન હોય
(૯) ઉમેદવાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાતના સંદભર્માં માકર્શીટ/પદવી �માણપ�ની નકલ ર�ુ કર� લ નહોય.
(૧૦) જન્મ તાર�ખ માટ� એસ.એસ.સી.ઇ.�માણપ�ની નકલ ર�ુ કર� લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદવાર� અર�પ�કમાં અ�ુભવ દશાર્વેલ હોય (�ના આધાર� પા�તા ન�� કરવાની થતીહોય)
પરં � ુ તેના સમથર્નમાં �માણપ� ર�ુ કર� લ ન હોય અથવા તો ર�ુ કર� લ�માણપ�માં તેઓનો
અ�ુભવનો સમયગાળો,�ુળપગાર,�ુલપગાર અને અ�ુભવનો �કાર દશાર્વેલ ન હોય તથા સંસ્થાનાલેટરપેડ
ઉપર ન હોય.

ુ વેલ ( ઉમેદવારોને સબંિધત)
(૧૨) ઓનલાઈન �હ�રાતની અર� કરવાની ર�ત ક્રમાંક: ૧૫ નીચે �ચ
ુ ાવાની
પ્રમાણપત્રો/અને �ના આધાર� પાત્રતા ન�� કરવાની થતી હોય તેવા લા� ુ પડતા આધાર �ર
પ્રમા�ણત કર� લ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અર�પત્રક સાથે જોડ�લ નહ� હોય તેવા
ુ � ગણીને રદ ગણવામા આવશે.
ઉમેદવારોની અર�અ�ર
૧૮.િનમ� ૂક:ં માં િનમ� ૂક માટ� પસંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકાર�ીના સંબિં ધત િવભાગને
(૧) ઉપરની �હ�રાત સંબધ
આયોગ �ારા ભલામણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખર� િનમ� ૂક
�ગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રા�ય સરકાર વખતો

પ� મેળવતાં પહ�લાં કોમ્પ્�ુટર

વખત ન�� કર� તેવી લાયકાત મેળવી

લેવાની રહ�શે. આ �કારની લાયકાત નહ� ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમ� ૂકને પા� બનશે નહ�.

(૨) િનમ� ૂક �ગેની સઘળ� કાયર્વાહ� સરકાર�ી �ારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ �ગેનો કોઇપણ
પ� વ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહ�.
(૩)ઉમેદવાર� તેની શૈક્ષ�ણક લાયકાત/અ�ુભવ/�મર વગેર�ના સમથર્નમાં ર�ુ કર� લ �માણપ�ો
કોઇપણ તબ�ે અયોગ્ય મા�ુમ પડશે તો તેની ઉમેદવાર� રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમ� ૂક
પણ રદ થવાને પા� રહ�શે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદાર� ધારાહ�ઠળની કાયર્વાહ�ને પા� થશે,
�થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે ક� , તેમણે ર�ુ કર� લા �માણપ�ો �ુબજ ચોકસાઈથી �ુણર્
ર�તે ખરાઈ કયાર્ બાદ જ આયોગમાં ર�ુ કરવા.
૧૯. ગે રવતર્�ક
ં ૂ �ગે દોિષત ઠર� લા ઉમેદવારો િવ�ધ્ધ પગલાં
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક� તેઓએ અર�પ�કમાં કોઇપણ �કારની ખોટ� મા�હતી
દશાર્વવી નહ�, તેમજ આવશ્યક મા�હતી �પાવવી નહ� , ઉપરાંત તેઓએ ર�ુ કર� લ અસલ દસ્તાવેજો ક� તેની
�મા�ણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં �ુધારો અથવા ફ�રફાર અથવા બી� કોઇપણ ચેડાં કરવા

નહ� અથવા

તેઓએ આવા ચેડાં કર� લ/બનાવટ� દસ્તાવેજો ર�ુ કરવા નહ� , જો એક જ બાબતના બે ક� તેથી વ�ુ દસ્તાવેજોમાં
અથવા તેની �મા�ણત નકલમાં કોઇપણ �કારની

અચોકસાઇ અથવા િવસંગતતા જણાય તો તે િવસંગતતાઓ

બાબતની સ્પષ્ટતા ર�ુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ �ારા દોિષત �હ�ર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,

(૧) તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઇપણ ર�તે યોગ્યતા �ાપ્ત કરવા,
(ર) નામ બદલીને પર�ક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્ય�ક્ત �ારા છળ કપટથી કામ � ૂણર્ કરાવ્�ુ હોય,
(૪) બનાવટ� દસ્તાવેજ ર�ુ કયાર્ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત �પાવવા અથવા દોષ�ુકત અથવા ખોટા િનવેદનો કર� લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવાર� �ગે કોઇપણ અિનયિમત ક� અ�ુ�ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોટ� સમયે કોઇ અ�ુ�ચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય,
(૮) ઉ�રવહ�માં અશ્લીલ ભાષા ક� અિશષ્ટ બાબતો સ�હતની અસંગત બાબતો ર�ુ કર� લ હોય,
(૯) પર�ક્ષા ખંડમાં કોઇપણ ર�તની ગેરવતર્� ૂક આચરવી , �વી ક� અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહ�ની નકલ
કરવી, �ુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ ક� હસ્ત�લ�ખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાત�ચત �ારા
ક� કોઇ સાંક�િતક ર�તે નકલ કરવા ક� અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરર�તીઓ પૈક� કોઇપણ ગેરર�તી
આચરવા માટ�,
(૧૦) આયોગ �ારા

પર�ક્ષાની કામગીર� �ગે િન�ુકત થયેલા કમચ
ર્ ાર�ઓને પજવણી કરવી

, કોઇપણ

�કારની શાર��રક ઇ� પહોચાડવી, અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દર� ક અથવા કોઇપણ �ૃત્ય કરવા ક� કરાવવા તેણે ક� સીધી
અથવા આડકતર� ર�તે આયોગ પર

દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાર્વેલ િશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ

�યત્ન કય� હોય, ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પા� બનશે.
(ક) આયોગ �ારા તેપસંદગીના ઉમેદવાર તર�ક� ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પર�ક્ષા ક� કોઇપણ �બ� �ુલાકાત માટ� કાયમી ક� �ુકરર �ુદત માટ�
(૧)આયોગ �ારા લેવાનાર કોઇપણ પર�ક્ષા ક� પસંદગી માટ�, અને
(ર)રાજય સરકાર હ�ઠળની કોઇપણ નોકર�માંથી સરકાર �ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકાર� સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવ�ધ્ધ સ�ુ�ચત િનયમો અ�ુસાર િશસ્તભંગના
પગલાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત િવગતોમાં િન�દ� ષ્ટ કર� લ િશક્ષા કરતા પહ�લા આયોગ/સરકાર �ારા ઉમેદવારને/કમચ
ર્ ાર�ને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા ક�સના �કાર બાબતે,

(ર) લેખીતમાં િશક્ષા �ગે બચાવના�ુ ં હક�કત ર�ુ કરવા અને
(૩) િશક્ષા �ગે િનયત સમય મયાર્દામાં �બ� ર�ુઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.

(આશા શાહ)
સં�ક્ુ ત સ�ચવ
�ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ

Online અર� કરવાની તથા અર� ફ� ભરવાની ર�ત:-

આ �હ�રાતના સંદભર્માં આયોગ �ારા ઓન લાઈન જ અર� સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તા:૧૫-

૦૯-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક �ુધીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

પર અર� પ�ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �ુજબના Steps ( ૧) થી ( ૧૬)
અ�ુસરવાના રહ�શે. Confirmation Number મળ્યાપછ�જઅર�માન્યગણાશે.

(૧)

(૨)

સૌ �થમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જ�ુ.ં
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ં
Apply On line Click કર�ુ.આ
�માણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now
બટન દ� ખાશે. સૌ �થમ More Details પર Click કર�ને �હ�રાતની બધી જ િવગતોનો અભ્યાસ

ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન �ક્લક કર�ુ.ં

(૩) Joint Charity Commissioner, Class-I ઉપર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે.

(૪)તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દ� ખાશે. Application Format માં
સૌ �થમ “Personal Details” ઉમેદવાર� ભરવી. ( અહ� લાલ �દરડ�(*) િનશાની હોય તેની
િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.) “Personal Details” માં �યાં Mobile Number અને email

(૫)
(૬)

(૭)
(૮)

(૯)

ID માંગ્યા છે , તેની િવગત લખવી �થી જ�ર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મા�હતગાર કર� શક�.

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ� Educational Details પર

click કર�ુ ં અને પોતાની શૈક્ષ�ણક િવગતો ભરવી.

Additional Qualification પર “click” કર� Additional Qualification ભરવી.

Experience Details પર “click” કર�ુ ં અને Experience Details ભરવી. વ�ુ Experience

ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કર� Details ભરવી.

Additional Information પર “click” કર� ત્યાં મા�હતી ભરવી. � વધારાનો અ�ુભવ
module માં સમાિવષ્ટ ન થતો હોય

, તો સાદા કાગળ પર

ojas

ojas માં જણાવ્યા �ુજબના

અ�ુભવના કોઠા �માણે આપે વધારાના અ�ુભવની િવગત ઉમેર�ને મોકલવી.
તેની નીચે “Self-declaration”માં Yes / No પર click કર�ુ.ં

(૧૦)

હવે save

(૧૧)

સંદભમ
ર્ ાં આયોગ સાથેના કોઈપણ પ�વ્યવહારમાં તે દશાર્વવાનો રહ�શે.
જો આપના અર�પ�કમાં કોઇ �ુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને

(૧૨)

પર “click” કરવાથી તમારો Data Save

થશે. અહ� ઉમેદવારનો Application

Number generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે અને હવે પછ� આ �હ�રાતના

કર� શકાશે, આ �ુિવધા અર� Confirm

કરતાં પહ�લા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અર�

Confirm થઇ ગયા પછ�/બાદ આ �ુિવધા ઉપલબ્ધ રહ�શે નહ�.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહ� તમારો application number

type કરો અને તમાર� Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહ�, photo અને

signature upload કરવાના છે . ( ફોટા�ુ ં માપ ૫સે.મી. �ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને

signature �ુ ં માપ ૨.૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) ( photo અને
signature upload કરવા. સૌ �થમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાં(10 KB)
સાઇઝથી વધાર� નહ� તે ર�તે Computerમાં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો

હવે Choose Fileના સ્��નમાંથી � ફાઇલમાં .jpg Formatમાં તમારો photo store થયેલ છે તે

ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Buttonને click કરો. હવે “Browse” Button ની
બા�ુમાં “Upload“ Button પર Click કરો હવે બા�ુમાં તમારો photo દ� ખાશે. હવે આ જ ર�તે

(૧૩)

signature પણ upload કરવાનીરહ�શે.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application
number” તથા Birth Date Type

કયાર્ બાદ Ok પર click કરવાથી બે ( ૨) બટન-૧:
Application preview ૨: confirm application દ� ખાશે. ઉમેદવાર� “Application preview” પર

click કર� પોતાની અર� જોઈ લેવી. અર�માં �ુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application

ઉપર click કર�ને �ુધારો કર� લેવો. અર� confirm કયાર્ પહ�લા કોઇપણ �કારનો �ુધારો
અર�માં કર� શકાશે. પરં � ુ અર� confirm થઇ ગયા બાદ અર�માં કોઇપણ �ુધારો થઇ શકશે

નહ�. જો અર� �ુધારવાની જ�ર ન જણાય તો જ confirm application પર click કર�ુ.ં

Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો આયોગમાં online સ્વીકાર થઈ

જશે. અહ� “confirmation number” generate થશે � હવે પછ�ની બધી જ કાયર્વાહ� માટ� જ�ર�
હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. Confirmation number િસ વાય કોઇપણ પ�વ્યવહાર કર�
(૧૪)

શકાશે નહ�. Confirm થયેલ અર�પ�કની િ�ન્ટ અ� ૂક કાઢ� રાખવી.

સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� ભરવાની અર� ફ� નીચેના બે િવકલ્પ પૈક� કોઇપણથી ભર� શક� છે .

૧. પોસ્ટ ઓ�ફસમાં :-સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� ભરવાની થતી

ફ� સંદભ� “Print Challan”

ઉપર કલીક કર�ને િ�ન્ટ�ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહ�શે. આ િ�ન્ટ�ડ ચલણની નકલ લઇને

ન�કની કોમ્પ્�ુટરની �ુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમાં

�. ૧૦૦/- આયોગની ફ� + પૉસ્ટલ

સિવ�સ ચા� તાઃ૩-૧૦-૨૦૧૭, ૧૩:00 કલાક �ુધીમાં ભરવાની રહ�શે અને ફ� ભયાર્ �ગે� ુ ં ચલણ
મેળવવા�ુ ં રહ�શે.

૨. ઓનલાઇન ફ� :-જમા કરાવવા માટ� “Print Challan” ઉપર કલીક કર�ુ.ં અને િવગતો ભરવી

અને ત્યાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કર�ુ.ં ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમાં “Net
Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode”ના િવકલ્પોમાં થી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ
કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ� જમા થયા બાદ આપને આપની ફ� જમા થઇ ગઇ છે

તે� ુ ં Screen પર લખાયે� ું આવશે અને

e-receipt મળશે �ની Print કાઢ� લેવી. જો

���યામાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફ� ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.

આ ચલણ /e-receipt તથા confirm થયેલ અર�પ�ક ઉમેદવાર� પોતાની પાસે
સાચવીને રાખવાના રહ�શે અને આયોગ �ારા મંગાવવામાં આવે , ત્યાર� જ અર�પ�ક બીડાણો
સ�હત તથા ફ� ભર� લા ચલણની નકલ સાથે

આર.પી.એ.ડ�./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહ�શે

અથવા આયોગની કચેર�માં �બ�માં આપી જવાના રહ�શે.
(૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અર�પ�ક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવા�ુ ં રહ�શે અને

�યાર�

આયોગ �ારા મંગાવવામાં આવે , ત્યાર� જ અર�પ�ક બીડાણો સ�હત આર.પી.એ.ડ�./સ્પીડ
પોસ્ટથી મોકલવાના રહ�શે અથવા આયોગની કચેર�માં �બ�માં આપી જવાના રહ�શે.
અર�પત્રક અને જ�ર� પ્રમાણપત્રો મોકલવા �ગે ની તક�દાર� :ઓનલાઇન �હ�રાત માટ� confirm થયેલ અર�પ�ક તથા નીચે � ૂચવેલ સંબિં ધત �માણપ�ો
અને લા�ુ પડતા આધાર �ુરાવાની �મા�ણત કર� લ નકલો �મા�ુસાર અ�ુક જોડ�ને �હ�રાતમાં
ુ ર્ અર�પ�ક આયોગ �ારા મંગાવવામાં આવે, ત્યાર� જ અર�પ�ક
દશાર્વેલ િવગત �ુજબ સં�ણ
બીડાણો સ�હત

િનધાર્ર�ત તાર�ખની સમય મયાર્દામાં આયોગમાં ગાંધીનગર ખાતે જમા

કરાવવાના રહ�શે.
(૧) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક (બારકોડ વા�ં )ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ
ડાઉનલોડ કરવાની રહ�શે. �માં ફોટોગ્રાફ, સહ� સ�હત િવગતો વંચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ

ના હોય તો પાસપોટર્ સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અર�પત્રક પર લગાવવાનો રહ�શે. સહ� સ્પષ્ટ ના હોય તો
ફર�થી અર�પત્રકમાં સહ� કરવાની રહ�શે.
ુ ાવા માટ� એસ.એસ.સી.ઇ.� ંુ પ્રમાણપત્ર (જન્મ તાર�ખનો દાખલો ક� શાળા
(૨) જન્મ તાર�ખના �ર
છોડ�ા� ંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહ�)
(૩) �િત� ંુ પ્રમાણપત્ર (અ�.ુ �િત, અ�.ુ જન�િતઅને સા. અને શૈ.પ. વગર્ ના ઉમેદવારો માટ�)
ુ બ િનયત
(૪) સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ ના ઉમેદવારોએ (�હ�રાતમાં દશાર્ વ્યા �જ
ુ રાતી ન�ન
ુ ા �જ
ુ બ� ંુ પ�રિશષ્ટ-ક અર�પત્રકમાં દશાર્ વેલ નંબર અને તાર�ખ� ંુ જ)
સમયગાળા� ંુ �જ
ર�ુ કરવા� ંુ રહ�શે. સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ના ઠરાવ ક્રમાંકસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨૩/અ માં દશાર્ વેલ જોગવાઇઓને આિધન અર�

સાથે

‘પ�રિશષ્ટ(ક)’ ના

બદલે એનેક્ષર-A ( �ગ્રે�માં) ર�ુ કર� લ હશે તો તે ઉકત ઠરાવમાં દશાર્ વેલ શરતોને આિધન માન્ય
કરવામાં આવશે. પ�ર�ણત મ�હલા ઉમેદવારોએ આ� ંુ

પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-િપતાના આવકના

સંદભર્માં ર�ુ ં કરવા� ંુ રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં ર�ુ ં કર� લ હશે તો
તે માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ�.
(૫) શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારોના �કસ્સામાં સા.વ.િવ. ના તા: ૦૧

ુ બ� ંુ
.૧૨.૨૦૦૮ના પ�રપત્ર �જ

ુ ામાં સરકાર� હોસ્પીટલના �િુ પ્રટ�ન્ડ�ન્ટ / િસિવલ સ�ન / મે�ડકલ બોડર્ દ્વારા આપેલ
િનયત ન�ન
પ્રમાણપત્ર
ુ ની નકલ
(૬) મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �કસ્સામાં �ડસ્ચા� �ક
(૭)પ�ર�ણત મ�હલાઓના �કસ્સામાં લગ્ન ન�ધણી� ંુ પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો
તે �ગે ના �હ�રનામાની નકલ
ુ : લગ્ન ન કયાર્ �ગે ના સોગંદનામાની નકલ
(૮) િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં�ન
ુ પત્રક)
(૯) સ્નાતક ( બધાં જ વષર્ / સેમેસ્ટરના �ણ
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
ુ પત્રક)
(૧૧) અ�સ્ુ નાતક ( બધાં જ વષર્ / સેમેસ્ટરના �ણ
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(૧૨) અ�સ્ુ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર ( જો �હ�રાતની જોગવાઇ �જ
ુ ાવાની નકલ
(૧૩) િવદ� શની �િુ નવિસ�ટ� માંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા �ગે ના �ર
(૧૪) �હ�રાતમાં દશાર્ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો
હોય તો આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત કરતા આદ� શો / અિધ�ૃતતાની િવગતો / પ્રમાણપત્ર ર�ુ
કરવા� ંુ રહ�શે.
(૧૫) સરકાર� કમર્ચાર�ના સબંધમાં “ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર”
ુ વના પ્રમાણપત્રો ( �હ�રાત �જ
ુ બ જ�ર� હોય તો ક્રમા�સ
ુ ાર મેળવેલ અ�ભ
ુ વ, લા� ુ પડતા
(૧૬) અ�ભ
સંવગર્ ના કાયર્કાળની શ�આતથી પગારની િવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાર્ વવાના રહ�શે.)
ુ બ જ�ર� હોય તો)
(૧૭) સંશોધનપત્રો (જો �હ�રાતની જોગવાઇ �જ
(૧૮) �બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભર� લ ફ�ની ઝેરોક્ષ નકલ
ુ ધ
ુ ાવા / પ્રમાણપત્રો
(૧૯) �હ�રાતની જોગવાઇ અ�સ
ં ાનમાં લા� ુ પડતા અન્ય આધાર �ર
અર�પત્રક �બડાણો સાથે િનધાર્ ર�ત તાર�ખની સમય મયાર્ દામાં આયોગમાં જમા કરાવવામાં
ુ ાવા જોડવામાં આવેલ
આવેલ નહ� હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર ક� આધાર �ર
નહ� હોય તો ઉમેદવાર� સીધે સીધી ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશે. આ �કારની બાબત આપના ક�સમાં

ન બને તે માટ� અર� , આયોગમાં ર�ુ કરતાં પહ�લાં આ �ગે � ૂરતી કાળ� રાખી , ચકાસણી કર�ને જ ,
તે અર� મોકલવા જણાવવામાં આવે છે.
ુ ર્ અર�પત્રક િનધાર્ ર�ત તાર�ખની સમય મયાર્ દામા આયોગમાં જમા થઇ
ખાસ અગત્યની �ુચના:- સં�ણ
ગયા બાદ નહ� જોડ�લ �ટુ તા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાં આવશે ક� તે �સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ ર�ુઆત
ક� પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા િવચારણામા લેવાશે નહ�.

(૧૬) દર� ક �હ�રાત માટ� ઉમેદવાર� એક જ અર� કરવી. આમ છતાં , સંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર�
એકથી વ� ુ અર� કર� લ હશે , તો છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર� , તેની સાથે િનયત ફ� ભર� લ હશે , તો
તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અર� રદ્દ ગણવામાં આવશે.

અગાઉની અર� સાથે ભર� લ ફ�

છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર� સામે ગણવામાં આવશે નહ�. જો ઉમેદવાર� છે લ્લી કન્ફમર્ થયેલ અર�
સાથે િનયત ફ�ભર� લ નહ� હોય , તો આવા ઉમેદવારની િનયત ફ� સાથેની કન્ફમર્ થયેલી છે લ્લી
અર� માન્ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે , તો તે ર�ફંડ
કરવામાં આવશે નહ�.
અર�ફ� :

(૧) સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� પોસ્ટઓફ�સમાં �.૧૦૦/- આયોગની ફ� + પૉસ્ટલ સિવ�સ ચા�
ભરવાનો રહ�શે અને ફ� ભયાર્ �ગે� ુ ં ચલણ મેળવવા�ુ ં રહ�શે.

(૨)

� ૂળ �ુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અર�ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. પરં � ુ �ુજરાત
િસવાયના અન્ય રાજયના અનામ

ત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવાર� ન�ધાવવી હોય તો

,

�બનઅનામત વગર્ના ઉમેદવાર તર�ક� જ અર� કરવાની રહ�શે અને �બનઅનામત વગર્ માટ� િનયત
થયેલ અર� ફ� + પોસ્ટલ સિવ�સ ચા� ભરવાનો રહ�શે.
(૩) ફ� ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પા� છે . ફ� ભર� લ નહ� હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇપણ
સંજોગોમાં �ાથિમક કસોટ�/�બ� �ુલાકાત પર�ક્ષામાં બેસવા દ� વામાં આવશે નહ�. આ ફ� ફક્ત
પોસ્ટ ઓ�ફસ �ારા જ સ્વીકારવામાં આવશે, રોકડમાં, ડ�માન્ડ �ાફ્ટથી, ઇ�ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડર્ર ક�
પે-ઓડર્રના સ્વ�પમાં આ ફ� સ્વીકારવામાં આવશે નહ�. �ની ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવી.
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવા�ુ ં ક�, અર�પ�ક તથા �માણપ�ોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ
જગ્યાના ભરતી િનયમો, તથા �હ�રાતની જોગવાઇઓ �ુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ મા� ૂમ પડશે
તો તેમની ઉમેદવાર� કોઇપણ તબ�ે રદ કરવામાં આવશે.
ુ ત ચેર�ટ� કિમ�ર, વગર્-૧ની જગ્યાના ભરતી િનયમો, અર� પ�ક સાથે જોડવાના આવશ્યક
ન�ધ :સં�ક
�માણપ�ોની િવગત, વયમયાર્દામાં �ટછાટ, અર� કયા સંજોગોમાં રદ થવાને પા� છે તેની િવગતો,
પ�રિશષ્ટ-’ક’નો ન� ૂનો, સરકાર� કમર્ચાર�એ ર�ુ કરવાના ના-વાંધા �માણપ�નો ન� ૂનો, શાર��રક
અશક્તતા �ગેના �માણપ�નો

ન� ૂનો અને �હ�રાતની અન્ય વ�ુ િવગતો આયોગની કચેર�ના

નો�ટસબોડર્ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.
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