ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
ગાાંધીનગર

આર-૪ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૩૧/૨૦૧૮-૧૯ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના સમાિ
સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની બાળ લગ્ન પ્રધતબંિક અધિકારી સહ જિલ્લા સમાિ સુરક્ષા અધિકારી, િગગ-૨ની

બબનઅનામત િગન
ગ ી કુલ ૦૧ િગ્યાના ઉમેદિાર પસંદ કરિા માટે તા:૧૫/૦૬/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક
થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સુિીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે . આ જાહેરાત
અન્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલાં ‘જાહેરાતની સામાન્ય િોગિાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી
કરિાની રીત તેમિ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસબોર્ગ પર તથા
આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર િોિા ધિનંતી છે . ત્યારબાદ િ ઉમેદિારે
અરજી કરિાની રહેશે.
પ્રાથધમક કસોટી યોિિાની થશે તો તેની સ ૂબચત તારીખ ૨૩/૦૯/૨૦૧૮
પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામનો સ ૂબચત મરહનો :- નિેમ્બર ૨૦૧૮
રૂબરૂ મુલાકાતનો સ ૂબચત મરહનો :- જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯
આખરી પરરણામ:- રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કામકાિના રદિસો દરમ્યાન પ્રધસધ્િ
કરિામાં આિશે.
િગ્યાનુ ં નામ:- સમાજ સરુ ક્ષા ખાતા હસ્તકની બાળ લગ્ન પ્રતતબાંધક અતધકારી સહ જજલ્લા
સમાજ સરુ ક્ષા અતધકારી, વર્ગ -૨
ક્રમ

વર્ગ

કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે
અનામત જગ્યાઓ

૧

બબન અનામત

૦૧

૦૦

નોંધ:
(૧) બબન અનામત કેટેગરીની કુલ િગ્યા પર પસંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદિારો તથા તે પૈકી મરહલા
ઉમેદિારોએ પસંદગીની પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે સંબધં િત સેિાની કાયગક્ષમતા
જાળિી રાખિા ધનયત કરે લ લાયકી િોરણ ધ્યાને લઇ કરિામાં આિશે.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબન-અનામત િગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સંિોગોમાં તેઓને
બબન-અનામતની કક્ષા માટેના િોરણો લાગુ પર્શે.
(૩) ઉક્ત િગ્યાઓ માટે OA,OL,BL, OAL, LV અને HH MODERATE પ્રકારની ધિકલાંગતા િરાિતા
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર છે .
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ુ વ:
(૧) શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભ
(i) Post Graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institutions recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3
of the University Grants Commission Act, 1956; and
(ii) Have about three years experience on the post not below the rank of Probation Officer or
equivalent post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat
state, or
(iii) Have about three years experience in the field of social work or social administration in the
Government or Local bodies or Government Undertaking Board or Corporation or Limited
Company established under the Companies Act, 2013 or University or registered Non-Government
Organization on the post which can be considered as the post not below the rank of Probation Officer
or equivalent post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat
state.
(૨) ગુિરાત મુલકી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની
કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િરાિતો હોિો િોઇશે; અને
(૩) ગુિરાતી અથિા રહન્દી અથિા તે બન્નેન ુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન િરાિતો હોિો િોઇશે.
પર્ાર ધોરિ:- પે બેન્ર્ રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦, ગ્રેર્ પે ૪૬૦૦ (૭મા પગાર પંચ મુિબ પે મેટ્રીક્ષ લેિલ૮માં પગાર રૂ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦)
ઉંમર:- ૪૦ વર્ગથી વધ ુ નહીં. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ ગણિામાં આિશે.
(૧) સરકારના પ્રિતગમાન ધનયમો અનુસાર બબન અનામત મરહલા ઉમેદિારને. ૦૫ િર્ગ (િધુમાં
િધુ ૪૫ િર્ગ સુિી) ઉપલી િય મયાગદામાં છુટછાટ મળિાપાત્ર થશે
(૨) જાહેરાતમાં ઉપલી િયમયાગદા આપિામાં આિેલ છે , તેમાં ગુિરાત સરકારના કમગચારીઓ કે
જેઓ ગુિરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી િોરણે અથિા હંગામી િોરણે સળંગ છ માસ સુિી
ે
કામગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ ધનમણકં ૂ જાહેરાતમાંની િગ્યામાં દશાગિલ
ે
િયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા કમગચારીઓ જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભિ માંગલ
હોય તો ઉપલી િયમયાગદા લાગુ પર્શે નહીં.
નોંધ:૧. ઉમેદિારોએ જાહેરાત િમાંક અને િગ્યાનુ ં નામ સ્પષ્ટ રીતે િાંચીને ઓન લાઇન અરજી
કરિી. ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે તમામ ધિગતો અરજીપત્રકમાં ભયાગ બાદ, તે ધિગતોની
ખાતરી કરીને ત્યાર પછે િ અરજી કન્ફમગ કરિાની રહેશે.
૨. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની ધિગતો કે તેમાં ઉમેદિારે આપેલ મારહતીમાં ક્ષધત કે ચ ૂક બાબતે
સુિારો કરિાની રજૂઆત/ધિનંતી ગ્રાહ્ય રાખિામાં આિશે નહીં.
૩. એક કરતાં િિારે સંખ્યામાં અરજી કયાગના રકસ્સામાં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક િ માન્ય
રાખિામાં આિશે. બબન અનામત િગગના ઉમેદિારો માટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેન ુ ં
અરજીપત્રક માન્ય રાખિામા આિશે.
૪. ઉમેદિારોએ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાં રજૂ કરિાના થતાં પ્રમાણપત્રો
(સામાન્ય સ ૂચનાઓમાં આપેલ િમમાં) તૈયાર રાખિાના રહેશે.
(આશા શાહ GAS)
ુ ત સણિવ
સાંયક
ુ રાત જાહેર સેવા આયોર્
ગજ
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
GANDHINAGAR
R-4 BRANCH
Advt. No. 31/2018-19 : Online applications are invited for the post of Child Marriage Prevention
Officer Cum District Social Defence Officer, Class-II, in the H.o.D. of Social Security, Gujarat State
under the Social Justice and Empowerment Department, during Date:15/06/2018 , 13.00 p.m. to
Date: 30/06/2018 , 13.00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of
Commission https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General
Instructions, and the method of online application.
- Tentative Date for P.T:
- 23/09/2018
- Tentative month for P.T Result: - November-2018
- Tentative month for Interview: - January - 2019
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.
- Post name: Child Marriage Prevention Officer Cum District Social Defence Officer, Class-II,
No.
1

Category
GENERAL

Total vacancy
01

Out of total Post reserved for Woman
00

Note: (1) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for woman candidates thereof
shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective
categories and also woman 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 OA, OL, BL, OAL, LV and HH MODERATE type can
apply for the post.

(1) Educational Qualification and Experience:
(i) Post Graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institutions recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3
of the University Grants Commission Act, 1956; and
(ii) Have about three years experience on the post not below the rank of Probation Officer or
equivalent post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat
state, or
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(iii) Have about three years experience in the field of social work or social administration in the
Government or Local bodies or Government Undertaking Board or Corporation or Limited
Company established under the Companies Act, 2013 or University or registered Non-Government
Organization on the post which can be considered as the post not below the rank of Probation Officer
or equivalent post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat
state.

(2) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment Rules, 1967, and
(3) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

PAY: - Pay Band Rs. 9300-34800 Grade Pay 4600 (As per 7th Pay Commission in Matrix Level-8
Salary Rs. 44900-142400)

AGE: - Not more than 40 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
(1) For the Woman Candidates Upper Age limit shall be relaxed to 05 Years Subject to maximum
45 years.
(2) Upper Age limit shall be relaxed to candidate who is already in Govt. of Gujarat 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.
4. Candidates shall keep ready the certification required in case of eligibility for interview (in
the order mentioned in general instruction.)

(Asha Shah GAS)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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જાહેરાતની સામાન્ય જોર્વાઈ
૧. નાર્હરકત્વ:ઉમેદિાર, (ક) ભારતનો નાગરરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાિન અથિા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાિન અથિા (ઘ)
ધતબેટનો ધનિાગધસત જે ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં
આિેલા હોિા િોઇએ, અથિા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી

પારકસ્તાન, પ ૂિગપારકસ્તાન (બાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલંકા, કેન્યા, યુગાન્ર્ા, જેિા પ ૂિગઆરિકાના દે શો,
સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા ધિયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આિેલ
હોિા િોઇએ. પરં ત ુ પેટાિમાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માં આિતા ઉમેદિારોના રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ં િોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદિારના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુ ં અરજીપત્રક આયોગ ધિચારણામાં
લેશે અને િો ધનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાં પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ ધનમણ ૂક આપશે.
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાં અથિા
ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સધિિસ ચાર્જ િમા કરાિિાની રહેશે. જ્યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ તથા
શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાં ફી િમા કરાિિાની રહેશે નહીં. કન્ફમગ થયેલ
અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓરફસમાં િમા કરાિિાના નથી. પરં ત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહેશે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલ/આયોગની િેબસાઈટના
માધ્યમથી અરજીપત્રક િમા કરાિિાનો સંદેશો મળે ત્યારે િ િરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની
કચેરીમાં મોકલિાનુ ં રહેશે.
(૨) િો એક કરતાં િધુ જાહેરાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરિાની
રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો િો બબનઅનામત િગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે નહી.
(૪) અરજી ફી િગરની અબગ્રમ નકલ ધિચારણામાં લેિામાં આિશે નહી.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહેરાતમાં અનામત િગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાં આિા ઉમેદિારો
બબનઅનામત િગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના િોરણો લાગુ પર્શે.
(૬) જાહેરાતમાં મરહલા ઉમેદિારો માટે િગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મરહલા ઉમેદિારો
અરજી કરી શકે છે .
(૭) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુ લ િગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમુક િગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે
મરહલા ઉમેદિારોની અનામત િગ્યાઓ ધસિાયની બાકી રહેતી િગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત છે
તેમ ગણિાનુ ં નથી, આ િગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમિ મરહલા ઉમેદિારોની પસંદગી માટે ધિચારણા થઇ શકે છે ,
પુરુર્ તેમિ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ િગ્યાઓ પૈકી ૦૩ િગ્યા મરહલા ઉમેદિાર
માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ િગ્યા સામે મરહલા ઉમેદિાર પણ પસંદગી પામી શકે છે .)
(૮) જાહેરાતમાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે િગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાં પુરુર્ ઉમેદિાર
અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ િગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુર્
ઉમેદિારોની ધિચારણા થઇ શકે છે . પરં ત ુ જે િગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે િ અનામત હોય અને તે િગ્યા
ુ ા પસંદગી પામે જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને િ પ્રથમ ધિચારણામાં
ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પુરેપર
લેિાના થશેઅને કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદિાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં
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પુરુર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે.(દા.ત.કુ લ ૧૦ િગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮
મરહલા ઉમેદિાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદિારો પસંદગી પામી શકે છે .)
૩. જન્મ તારીખ:(૧) િન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર િ માન્ય રાખે
છે . પરં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાગિેલ િન્મ-તારીખ ખોટી હોિાનુ ં ઉમેદિારમાને તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ િય
અને અધિિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાં અધિકૃત અધિકારીએ
સ્પષ્ટપણે િણાિેલ હોવુ ં િોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને
પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાં આિેલ પુરાિાઓને આિારે ઉમેદિારની સાચી િન્મતારીખ ............ છે . જે
એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાગિેલ િન્મતારીખ કરતાં જુ દી છે તથા માનિાને પુરતુ ં
કારણ છે . ઉમેદિારે રજુ કરે લ િય અને અધિિાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની ધિશ્વાસહતાગ (credibility)ના આિારે સ્િીકાર
કે અસ્િીકારનો ધનણગય આયોગ દ્વારા લેિામાં આિશે.
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાં દશાગિેલ િન્મ-તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈશકશે નહી.
૪. વયમયાગ દા:-

(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ ગણિામાં આિશે.
(૨) સરકારના પ્રિતગમાન ધનયમો અનુસાર બબન અનામત મરહલા ઉમેદિારને ૦૫ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગ
સુિી) ઉપલી િય મયાગદામાં છુટછાટ મળિાપાત્ર થશે.
(૩) જાહેરાતમાં ઉપલી િયમયાગદા આપિામાં આિેલ છે , તેમાં ગુિરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગુિરાત
સરકારની નોકરીમાં કાયમી િોરણે અથિા હંગામી િોરણે સળંગ છ માસ સુિી કામગીરી બજાિતા હોય અને
તેઓની પ્રથમ ધનમણકંૂ જાહેરાતમાંની િગ્યામાં દશાગિેલ િયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા કમગચારીઓ
જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભિ માંગેલ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા લાગુ પર્શે નહીં.

૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:(૧) ઉમેદિાર જાહેરાતમાં દશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ િરાિતા હોિા
િોઇએ.
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યુધનિધસિટી/સંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી િોઇએ.
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યુધનિધસિટી/સંસ્થાના ગુણપત્રક (બિા િ િર્ો/સેમેસ્ટર) અને પદિી
પ્રમાણપત્રોની સ્િયં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. કોલેિના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય
ગણિામાં આિશે નહી.
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાં આિશે નહી.
(૫) જાહેરાતમાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો આિા
ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃ તતાની ધિગતો આપિાની રહેશે.
૬. અનુભવ :(૧) માંગેલ અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ ગણિામાં આિશે.
(૨) (અ) જાહેરાતમાં અન્યથા િોગિાઇ કરિામાં ન આિી હોય તો િરૂરી લાયકાતો મેળિિામાં આિે તે
તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સંદભગમાં અનુભિ ગણિામાં આિશે.
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(૩) ઉમેદિારે અરજીમાં જે અનુભિ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમાં અનુભિનો સમયગાળો (રદિસ, માસ, િર્ગ),
મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની ધિગતો તથા બજાિેલ ફરિોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનુભિની ધિગતો સાથેન ુ ં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે. આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહી અને તારીખ
સાથેન ુ ં રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રમાણપત્રમાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની ધિનંતી માન્ય રાખિામાં આિશે
નહીં. અરજી કયાગ પછી અનુભિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાં આિશે નહી.

(૫) અંશકાલીન, રોજિિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમંધત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદિારે
મેળિેલ અનુભિ માન્ય અનુભિ તરીકે ગણત્રીમાં લેિામાં આિશે નહીં.
૭. અનુસ ૂણિત જાતત, અનુસ ૂણિત જનજાતત તથા સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ:(૧) મ ૂળ ગુિરાતના અનુસ ૂબચત જાધત, અનુસ ૂબચત િનજાધત તથા સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના
ઉમેદિારોને િ અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાધત, અનુસ ૂબચત િનજાધત તથા સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારો પૈકી
ઉમેદિાર જે િગગના હોય તેની ધિગત અરજીપત્રકમાં અચ ૂક આપિી.

(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સંબધં િત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત
િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાં આિશે નહીં.

(૪) અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધનયત નમુનામાં
આપિામાં આિેલ જાધત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરિાની રહેશે . અરજીપત્રક સાથે જાધત
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર
બનશે.
(૫) સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ િો તેઓનો સમાિેશ “ ઉન્નત
િગગમાં “ નહી થતો હોય તો િ મળિાપાત્ર થશે.

(૬) (અ) સામાજિક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારરતા ધિભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી ધનયત થયેલ ગુિરાતી નમુના
‘પરરધશષ્ટ-ક’ મુિબનુ ં

અથિા ઉક્ત ધિભાગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાિથી ધનયત કરાયેલ ગુિરાતી

નમુના ‘પરરધશષ્ટ-૪’ મુિબનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(બ) ‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નહી થિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર’ નાણાકીય િર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ કે નાણાકીય િર્ગ ૨૦૧૭૧૮ દરમ્યાન ઇસ્યુ કરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અિધિ ઇસ્યુ થયા-િર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે
તેિો ઉલ્લેખ કરિામાં આિેલ હોય તેવ ુ પરં ત ુ આવુ ં પ્રમાણપત્ર સંબધં િત જાહેરાત માટે ઓનલાઇન અરજી
કરિાની તારીખ સુિીમાં ઇસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં િોઇએ.
નોંિ: ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નહી હોિા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્િીકૃતી તથા સમયગાળા અને
અિધિના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/પરરપત્રોની િોગિાઇઓ આખરી ગણાશે.
(ક) પરરણીત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આિકના સંદભગમાં રજુ કરિાનુ ં
રહેશે, િો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પધતની આિકના સંદભગમાં આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની
અરજી રદ કરિામાં આિશે. િો કોઇ ઉમેદિારે ધનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્યુ થયેલ ધનયત નમ ૂનાનુ ં
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાં આિશે અને તેઓને બબનઅનામત
િગ્યા સામે પણ ધિચારણામાં લેિામાં આિશે નરહ.
(ર્) ઉમેદિારે ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નહી થિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર’ ની
ધિગતો િણાિેલ હોય તેની િ નકલ અરજી સાથે િોર્િાની રહેશે . િો આિાં પ્રમાણપત્રમાં કોઇ ભ ૂલ હોિાને
કારણે ઉમેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજિક અને શૈક્ષબણક
રીતે પછાત િગગના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઇન અરજીમાં િણાિેલ પ્રમાણપત્ર િ માન્ય
રહેશે.
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(ઇ) ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદં ર્ો ધ્યાને લેિાય છે .
પ્રમાણપત્રની અિધિ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરં ત ુ ઉક્ત માપદં ર્ો પૈકી કોઇપણ માપદં ર્માં આ અિધિ દરમ્યાન
ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈધછક જાહેરાત સંબધં િત ઉમદિારે તથા તેના માતા-ધપતા/િાલીએ સ્િયં સંબધં િત
સત્તાધિકારી તેમિ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઇ ફેરફાર કરિામાં આિે તો ગુિરાત જાહેર સેિા આયોગને
કરિાની રહેશે. ઉમદિાર/માતા-ધપતા/િાલી આિી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઇપણ ધિગતો છૂપાિશે તો તેઓ
કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત
િગગમાં સમાિેશ નહી થિા અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટે ના કોઇપણ માપદં ર્માં ફેરફારની સ્િૈધછક
જાહેરાત કરિાની િિાબદારી ઉમદિાર/માતા-ધપતા/િાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) સરકારની પ્રિતગમાન િોગિાઈ મુિબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબનઅનામત િગગના ઉમેદિારોની સાથે
ધનયત િોરણો (અથાગત િયમયાગદા, અનુભિની લાયકાત, બબનઅનામત િગગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય
તેના કરતાં િધુ ધિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીિા ધસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આિારે પસંદગી પામે
તો બબનઅનામત િગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેિાના થાય છે .
(૮) ઉમેદિારે અરજીમાં જાધત અંગે જે ધિગત દશાગિેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની ધિનંતી માન્ય
રાખિામાં આિશે નહી.
૮. માજી સૈતનક
(૧) માજી સૈધનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાં ધિગતો આપિાની રહેશે.
(૨) માજી સૈધનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાં ધિગતો આપિાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ હોય તેિા ઉમેદિારને િ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળિાપાત્ર
રહેશે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧) શ્રિણનીખામી (૨) હલનચલન અશક્તતા
અથિા મગિનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગિવુ.ં

(ગ) જાહેરાતમાં શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત િગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરં ત ુ િગ્યાની
ફરિોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે
અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાં સામાન્ય િહીિટ ધિભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના
પરરપત્ર િમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી ધનયત થયેલ નમ ૂનામાં સરકારી હોક્સ્પટલના સુધપ્રટે ન્ર્ેન્ટ/ધસધિલ
સર્જન/મેર્ીકલ બોર્ગ દ્વારા આપિામાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે. િો
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાં આિશે નહીં શારીરરક
અશક્ત ઉમેદિાર તરીકે નો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં.
(ચ) શારીરરક અશક્ત ઉમેદિારોના રકસ્સામાં અરજી કયાગની તારીખ બાદ ભરતી પ્રરિયાના કોઇ પણ તબક્કે જે કોઇ
ઉમેદિાર “Physical Disabled” (શારીરરક અશક્ત) બને અને તે અંગે િરૂરી દસ્તાિેિો/ પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો
તેિા ઉમેદિારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરિયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી િ
તેિા ઉમેદિારને “PD” (શારીરરક અશક્ત) ઉમેદિાર તરીકે ના મળિાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળિાપાત્ર થશે.
આિા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રરિયાના પુણગ થયેલ તબક્કા માટે પશ્વાદિતી અસરથી આપી શકાશે નરહ.
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે િો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની િગ્યા જે
તે કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.
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િો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િગગ, માજી સૈધનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે ધિિિા પૈકીના ધિકલ્પો
પૈકી એક થી િધુ ધિકલ્પોમાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાં તેને લાગુ પર્તા ધિકલ્પો પૈકી જેમાં િધુ લાભ
મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. તવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદિાર ધિિિા હોય તો અરજીપત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગુ પર્તુ ં નથી”
એમ દશાગિવુ ં .
(૨) ધિિિા ઉમેદિારે િો પુન:લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવુ ં અન્યથા
“લાગુ પર્તુ ં નથી” એમ દશાગિવુ ં .
(૩) ધિિિા ઉમેદિારે પુન:લગ્ન કરે લ ન હોય અને ધિિિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો
અરજી સાથે પુન:લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફર્ેધિટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૪) ધિિિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતમ
ગ ાન િોગિાઈ મુિબ તેઓએ મેળિેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરિામાં
આિશે.
(પ) કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’ધિિિા‘’ ન હોય, પરં ત ુ અરજી કયાગ બાદ અથિા
જાહેરાત પ્રધસધ્િ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરિયાના કોઇપણ તબક્કે “ધિિિા” બને
અને તે અંગે િરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુ આત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરિયાના જે પણ
તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી િ તેિા મરહલા ઉમેદિારોને ‘’ધિિિા મરહલા ઉમેદિાર‘’ તરીકે ના લાભ
આપિામાં આિશે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:(૧) ગુિરાત સરકારના સરકારી/ અિગસરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન/કંપનીઓમાં સેિા બજાિતા
અધિકારીઓ/ કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદિારે
પોતાના ધિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માં અચ ૂક કરિાની રહેશે. િો ઉમેદિારના
ધનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નહીં આપિાની
જાણ કરિામાં આિશે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિશે.
(૨) કેન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત અરજી
મોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી સાથે ધનમણ ૂક અધિકારીનુ ં ના િાંિા પ્રમાણપત્રરજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપિામાં આિેલ ના િાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં
રહેશે.
૧૩. ર્ેરલાયક ઉમેદવાર:ગુિરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી/ અિગ સરકારી/

સરકાર

હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની ધિગત અરજીપત્રકમાં આપિાની
રહેશે. િો ઉમેદિારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે.
૧૪. ફરજજયાત તનવ ૃતિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરે શનમાંથી ક્યારે ય પણ ફરજિયાત
ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાં તેની ધિગત આપિાની રહેશે.
૧૫. અર્ત્યની જોર્વાઇઓ:(૧) આ િગ્યાની ધનમણ ૂક માટે સીિી ભરતીથી પસંદગીની પરિયા અનુસરિાની થાય છે . જે માટે The Gujarat
Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2017, અનુસાર ઉમેદિારોની પસંદગી પ્રાથધમક
કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિામાં આિશે. પ્રાથધમક કસોટીના ગુણિમાનુસાર િરૂરી અરજીઓની
ચકાસણી કરી ઉમેદિારોની રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા
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નક્કી કરશે નહીં તો ગુિરાતી રહેશે. પ્રાથધમક કસોટી સામાન્યત: અમદાિાદ/ગાંિીનગર ખાતે લેિામાં આિશે, અને
ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપક્સ્થત રહેિાનુ ં રહેશે.
(૨) પ્રાથધમક કસોટીમાં મેળિેલ ગુણ આખરી પસંદગી માટે ગણિામાં આિશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિાના
થતા ઉમેદિારોમાં, િો કોઇ ઉમેદિારોના પ્રાથધમક કસોટીમાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ હશે તો તેમને રૂબરૂ
મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની યાદી માટે ધિચારણામાં લેિામાં આિશે
નહી.
(૩) પ્રાથધમક કસોટીમાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને સબંધિત ધિર્યના ૨૦૦ ગુણ
માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે.
(૪) ઉમેદિારોની આખરી પસંદગી ૫૦ ટકા ગુણભાર પ્રાથધમક કસોટીના ૩૦૦ ગુણમાંથી મેળિેલ ગુણ અને ૫૦
ટકા ગુણભાર રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાંથી મેળિેલ ગુણના આિારે કરિામાં આિશે. એટલે કે પ્રાથધમક
કસોટીમાં ૩૦૦ ગુણમાંથી મેળિેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં ૧૦૦ ગુણમાંથી મેળિેલ ગુણને
૫૦ ટકા ગુણભાર ગણી કુ લ ૧૦૦ ગુણમાંથી ગુણ આપિામાં આિશે.
સ્પષ્ટીકરિ:- િો ઉમેદિારે પ્રાથધમક કસોટીમાં ૩૦૦ ગુણમાંથી ૧૫૦ ગુણ મેળિેલ હશે અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં
૧૦૦ ગુણમાંથી ૬૦ ગુણ મેળિશે તો લેબખત પ્રાથધમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણભાર મુિબ ૨૫ ગુણ અને રૂબરૂ
મુલાકાતના ૫૦ ટકા ગુણભાર મુિબ ૩૦ ગુણ એમ કુ લ ૫૫ ગુણ થશે.

(૫) સીિી પસંદગીથી ભરતી અન્િયે આયોગ દ્વારા પ્રધસદ્ધ થયેલ જાહેરાત માટે કુ લ િગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંિાયેલ કુ લ
Online Applications (Duplicate Applications) બાદ કયાગ પછીની Valid Online Applications) ની સંખ્યા ૨૫ કરતા િધુ
હોય ત્યારે તે જાહેરાત અન્િયે પ્રથમ પ્રાથધમક કસોટી યોિિામા આિશે અને પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામના આિારે
ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક અને િરૂરી દસ્તાિેિો મેળિી આગળની કાયગિાહી કરિામા આિશે. પરં ત ુ િો સીિી
પસંદગીથી ભરતી અન્િયે આયોગ દ્વારા પ્રધસધ્િ થયેલ જાહેરાત અન્િયે નોંિાયેલ કુ લ Online Valid Applications ની
સંખ્યા ૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો આદે શ મેળિી નોંિાયેલ બિા િ ઉમેદિારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા
જાહેરાતની િોગિાઇઓ મુિબ િરૂરી તમામ દસ્તાિેિ માંગાિી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાગ બાદ પ્રાથધમક કસોટી
યોિિામા આિશે.
(૬) પ્રાથધમક કસોટીમાં ઉમેદિારને O.M.R. Sheet માં િિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાંચ ધિકલ્પ
આપિામાં આિશે, પાંચમો ધિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેશે. િો ઉમેદિારે તમામ ધિકલ્પો ખાલી રાખ્યા
હોય (encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા િિાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક ધનધશ્રત ગુણના ૦.૩ Negative Marks
કાપિામાં આિશે. અને િો પાંચમો ધિકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોર્ કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુણ કાપિાના રહેશે.
અથાગત માત્ર E ‘Not attended’ ધિકલ્પ િ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીિ ગુણ કાપિામાં આિશે
નહીં.
(૭) રૂબરૂ મુલાકાતમાં આયોગની સુચનાઓ /િોરણો મુિબ જાહેરાતમાં દશાગિેલ કે ટેગરીિાઈઝ િગ્યાની સંખ્યાને
ધ્યાને લઈ નીચે મુિબ અનુસરિાનુ ં રહેશે.
કુ લ િગ્યાઓ

કુ લ િગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિામાં આિનાર ઉમેદિારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધુ

કુ લ િગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૮) પ્રાથધમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળિેલ ગુણના આિારે આખરી પસંદગી યાદી તૈયાર કરિામાં
આિશે જાહેરાતમાં િો મરહલાઓ,માજી સૈધનક તથા શારરરરક અશક્ત ઉમેદિારો માટે અનામત િગ્યાઓ હોય અને
મેળિેલ ગુણના આિારે િો જાહેરાતમાં દશાગિેલ અનામત િગ્યાની સંખ્યા સામે પ ૂરતી સંખ્યામાં મરહલાઓ,માજી
સૈધનક તથા શારરરરક અશક્ત ઉમેદિારોનો પસંદગી યાદીમાં સમાિેશ ન થતો હોય તો સબંધિત કેટેગરીના કટ
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ઓફ માકગસના ૧૦% જેટલું િોરણ હળવુ ં કરીને કુ લ અનામતની િગ્યાઓ પૈકી બાકી રહેતી અનામતની િગ્યાઓ
સામે મરહલાઓ/માજી સૈધનક/શારરરરક અશક્ત ઉમેદિારોનો પસંદગી યાદીમાં સમાિેશ કરિાનો રહેશે .
૧૬. રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે િલેિામાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાનુ ં રહેશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાધત, અનુસ ૂબચત િનજાધતના ઉમેદિારો તથા બેરોિગાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-ધપતાની
િાધર્િક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આિિા તથા
િિા માટે ગુિરાત એસ.ટી. ધનગમ દ્વારા ધનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે
ઉમેદિારે રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે ધનયત ફોમગ ભરિાનુ રહેશે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાં દશાગિિામાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરિાના રહેશે.
િો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ
લેિી.
૧૭. નીિે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂિગ નથી)
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુિબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમાં દશાગિેલ ધિગતો અધ ૂરી કે અસંગત હોય.
(૩) અરજીમાં ઉમેદિારે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલથી મોકલાિેલ હોય.
(૫) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) અનુસ ૂબચત જાધત, અનુસ ૂબચત િનજાધત, સા.શૈ.પ.િગગ તથા શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારે
અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) માજી સૈધનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભમ
ગ ાં માકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ નહોય.
(૧૦) િન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં અનુભિ દશાગિેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરં ત ુ તેના
સમથગનમાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભિનો સમયગાળો,
મુળપગાર, કુ લપગાર અને અનુભિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય તથા સંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય.
(૧૨) ઓનલાઈન જાહેરાતની અરજી કરિાની રીત િમાંક:૧૫ નીચે સુચિેલ (ઉમેદિારોને સબંધિત) પ્રમાણપત્રો
અને જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય તેિા લાગુ પર્તા આિાર પુરાિાની પ્રમાબણત કરે લ નકલો
આયોગને મોકલિામા આિેલ અરજીપત્રક સાથે િોર્ેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોની અરજી અધુરી ગણીને રદ
ગણિામા આિશે.
૧૮. તનમણ ૂક:(૧) ઉપરની જાહેરાત સંબિ
ં માં ધનમણ ૂક માટે પસંદ થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના સંબધં િત ધિભાગને આયોગ
દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી ધનમણ ૂક પત્ર મેળિતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર અંગેની સીસીસી
અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહેશે. આ પ્રકારની
લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉમેદિાર ધનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) ધનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યિહાર
આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેદિારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત/ અનુભિ/ ઉંમર િગેરેના સમથગનમાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ
તબક્કે અયોગ્ય માલુમ પર્શે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમિ ભલામણ બાદની ધનમણકૂ પણ રદ થિાને પાત્ર
રહેશે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોિદારી િારા હેઠળની કાયગિાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ
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આપિામાં આિે છે કે , તેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબ િ ચોકસાઈથી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ િ આયોગમાં
રજુ કરિા.
૧૯. ર્ેરવતગણક
ાં ૂ અંર્ે દોતર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પર્લાાં
ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાં આિે છે કે તેઓ એ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી
દશાગિિી નહી, તેમિ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેિો કે તેની
પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ સંિોગોમાં સુિારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેર્ાં કરિા નહીં અથિા
તેઓએ આિા ચેર્ાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેિો રજુ કરિા નહી, િો એક િ બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેિોમાં
અથિા તેની પ્રમાબણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા ધિસંગતતા િણાય તો તે ધિસંગતતાઓ
બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.િો કોઇ ઉમેદિાર આયોગ દ્વારા દોધર્ત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળકપટથી કામ પ ૂણગ કરાવ્યુ હોય,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેિ રજુ કયાગ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મુકત અથિા ખોટા ધનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અધનયધમત કે અનુબચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુબચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરિહીમાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અધશષ્ટ બાબતો સરહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંર્માં કોઇપણ રીતની ગેરિતગણ ૂક આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની િિાબિહીની નકલ કરિી,
પુસ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સારહત્યની મદદથી અથિા િાતબચત દ્વારા કે કોઇ
સાંકેધતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરિા
માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ધનયુકત થયેલા કમગચારીઓને પિિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની
શારીરરક ઇજા પહોચાર્િી, અથિા
(૧૧) ઉપરોકત િોગિાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીિી અથિા
આર્કતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ ધશક્ષા ઉપરાંત આપો આપ પ્રયત્ન કયો હોય,
ફોિદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને/ અથિા
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને
(ર) રાિય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) િો સરકારી સેિામાં અગાઉથી િ હોય તો તેના ધિરૂધ્િ સમુબચત ધનયમો અનુસાર ધશસ્તભંગના પગલાં
લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત ધિગતોમાં ધનરદિ ષ્ટ કરે લ ધશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને/કમગચારીને;
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેખીતમાં ધશક્ષા અંગે બચાિનામુ ં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) ધશક્ષા અંગે ધનયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આપિામાં આિશે.
(આશા શાહ GAS )
સાંયક્ુ ત સણિવ,
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોર્
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Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત
આ

જાહેરાતના

સંદભગમાં

આયોગ

દ્વારા

ઓનલાઈન

િ

અરજી

સ્િીકારિામાં

આિશે.

ઉમેદિાર

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સુિીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મુિબના Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરિાના રહેશે.
Confirmation Number મળ્યા પછી િ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર િવુ.ં
(૨) Apply Online Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે.
સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બિી િ ધિગતોનો અભ્યાસ ઉમેદિારોએ કરિો અને ત્યારબાદ
Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુ.ં
(૩) Child Marriage Prevention Officer Cum District Social Defence Officer, Class-II ઉપર click કરિાથી
િગ્યાની ધિગતો મળશે.
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ
“Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) ધનશાની હોય તેની ધિગતો ફરજિયાત ભરિાની
રહેશે.) “Personal Details”માં જ્યાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા છે , તેની ધિગત લખિી જેથી િરૂર
િણાયે આયોગ ઉમેદિારને મારહતગાર કરી શકે.
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર click કરવુ ં અને
પોતાની શૈક્ષબણક ધિગતો ભરિી.
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી.
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ં અને Experience Details ભરિી. િધુ Experience ઉમેરિા માગતા હોિ
તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરિી.
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાં મારહતી ભરિી. જે િિારાનો અનુભિ ojas moduleમાં સમાધિષ્ટ
ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માં િણાવ્યા મુિબના અનુભિના કોઠા પ્રમાણે આપે િિારાના અનુભિની
ધિગત ઉમેરીને મોકલિી.
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માં Yes/No પર click કરવુ.ં
(૧૦) હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application Number generate
થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના કોઈપણ
પત્રવ્યિહારમાં તે દશાગિિાનો રહેશે.
(૧૧) િો આપના અરજીપત્રકમાં કોઇ સુિારા-િિારા કરિાના હોય તો Edit Applicationમાં િઇને કરી શકાશે, આ
સુધિિા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્િ છે . એક િખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/ બાદ આ સુધિિા
ઉપલબ્િ રહેશે નહીં.
(૧૨) હિે પેિના ઉપરના ભાગમાં 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 કરિાના છે . (ફોટાનુ ં
માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુ ં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી
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પહોળાઈ રાખિી) (photo અને signature upload કરિા. સૌપ્રથમ તમારો photo અને signature.jpg Formatમાં
(10KB) સાઇઝથી િિારે નહીં તે રીતે Computerમાં હોિા િોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિે Choose
Fileના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg Formatમાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને
“Open” Buttonને click કરો. હિે “Browse” Buttonની બાજુ માં “Upload“ Button પર Click કરો હિે બાજુ માં
તમારો photo દે ખાશે. હિે આિ રીતે signature પણ upload કરિાની રહેશે.
(૧૩) હિે પેિના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth
Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે(૨) બટન-૧:Application preview ૨:confirm application દે ખાશે.
ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી િોઈ લેિી. અરજીમાં સુિારો કરિાનો િણાય, તો
Edit Application ઉપર click કરીને સુિારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુિારો
અરજીમાં કરી શકાશે. પરં ત ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં કોઇપણ સુિારો થઇ શકશે નહીં. િો અરજી
સુિારિાની િરૂર ન િણાય તો િ confirm application પર click કરવુ.ં Confirm application પર click કરિાથી
ઉમેદિારની અરજીનો આયોગમાં onl i ne સ્િીકાર થઈ િશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હિે
પછીની બિી િ કાયગિાહી માટે િરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહેશે. Confirmation number ધસિાય કોઇપણ
પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની ધપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીિેના બે તવકલ્પ પૈકી કોઇપિથી ભરી શકે છે .
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક
કરીને ધપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ કાઢિાની રહેશે. આ ધપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુટરની
સુધિિા

િરાિતી

પોસ્ટ

ઓરફસમાં

રૂ.

૧૦૦/-

આયોગની

ફી

+

પૉસ્ટલ

સધિિસ

ચાર્જ

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮,૧૩:00 કલાક સુિીમાં ભરિાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ં ચલણ મેળિિાનુ ં રહેશે.
૨. ઓનલાઇન ફી:- િમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને ધિગતો ભરિી અને ત્યાં
“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ ધિકલ્પોમાં “Net Banking of fee” અથિા
“Other Payment Mode”ના ધિકલ્પોમાંથી યોગ્ય ધિકલ્પ પસંદ કરિો અને આગળની ધિગતો ભરિી. ફી
િમા થયા બાદ આપને આપની ફી િમા થઇ ગઇ છે તેવ ુ ં Screen પર લખાયેલ ું આિશે અને e-receipt
મળશે જેની Print કાઢી લેિી. િો પ્રરિયામાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ
િોિા મળશે.
આ ચલણ/ e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને
રાખિાના રહેશે અને આયોગ દ્વારા મંગાિિામાં આિે, ત્યારે િ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત તથા ફી
ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી./ સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની
કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી િિાના રહેશે.
(૧૫) ઉમેદિારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાનુ ં રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
મંગાિિામાં આિે, ત્યારે િ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./ સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા
આયોગની કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી િિાના રહેશે.

અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાિપત્રો મોકલવા અંર્ેની તકેદારી :ઓનલાઇન જાહેરાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સ ૂચિેલ સંબધં િત પ્રમાણપત્રો અને
લાગુ પર્તા આિાર પુરાિાની પ્રમાબણત કરે લ નકલો િમાનુસાર અચુક િોર્ીને જાહેરાતમાં દશાગિેલ ધિગત મુિબ
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ુ ગ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા મંગાિિામાં આિે, ત્યારે િ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત ધનિાગરીત તારીખની
સંપણ
સમય મયાગદામાં આયોગમાં ગાંિીનગર ખાતે િમા કરાિિાના રહેશે.
(૧) ઉમેદિારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ િાળં)ની સ્પષ્ટ અને સ્િચ્છ નકલ ર્ાઉનલોર્
કરિાની રહેશે. જેમાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત ધિગતો િંચાય તેિી હોિી િોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો
પાસપોટગ સાઇિનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાં
સહી કરિાની રહેશે.
(૨) િન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુ ં પ્રમાણપત્ર (િન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોર્યાનુ ં
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) જાધતનુ ં પ્રમાણપત્ર (અનુ. જાધત, અનુ. િનજાધત અને સા.અને શૈ.પ.િગગના ઉમેદિારો માટે )
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત પછાત િગગના ઉમેદિારોએ (જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુિબ ધનયત સમયગાળાનુ ં
ગુિરાતી નમુના મુિબનુ ં પરરધશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાં દશાગિેલ નંબર અને તારીખનુ ં િ) રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
પરરબણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ ં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-ધપતાના આિકના સંદભમ
ગ ાં રજુ ં કરિાનુ ં રહેશે. િો
આિા ઉમેદિારોએ તેમના પધતની આિકના સંદભગમાં રજુ ં કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખિામાં આિશે નરહિં.
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદિારોના રકસ્સામાં સા.િ.ધિ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મુિબનુ ં ધનયત નમુનામાં
સરકારી હોસ્પીટલના સુધપ્રટે ન્ર્ેન્ટ/ધસધિલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર
(૬) માજી સૈધનક ઉમેદિારોના રકસ્સામાં રર્સ્ચાર્જ બુકની નકલ
(૭) પરરબણત મરહલાઓના રકસ્સામાં લગ્ન નોંિણીનુ ં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથિા નામ બદલાિેલ હોય તો તે
અંગેના જાહેરનામાની નકલ
(૮) ધિિિા મરહલા ઉમેદિારોના રકસ્સામાં પુન: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગંદનામાની નકલ
(૯) સ્નાતક (બિાં િ િર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક)
(૧૦) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર
(૧૧) અનુસ્નાતક (બિાં િ િર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક)
(૧૨) અનુસ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર (િો જાહેરાતની િોગિાઇ મુિબ િરૂરી હોય તો)
(૧૩) ધિદે શની યુધનિધસિટી માંથી પદિી મેળિેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પુરાિાની નકલ
(૧૪) જાહેરાતમાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો
આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃ તતાની ધિગતો/પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(૧૫) સરકારી કમચ
ગ ારીના સબંિમાં ના-િાંિા પ્રમાણપત્ર
(૧૬) અનુભિના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મુિબ િરૂરી હોય તો િમાનુસાર મેળિેલ અનુભિ, લાગુ પર્તા સંિગગના
કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની ધિગત, ફરિ/કામના પ્રકાર દશાગિિાના રહેશે.)
(૧૭) સંશોિનપત્રો (િો જાહેરાતની િોગિાઇ મુિબ િરૂરી હોય તો)
(૧૮) બબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ
(૧૯) જાહેરાતની િોગિાઇ અનુસિ
ં ાનમાં લાગુ પર્તા અન્ય આિાર પુરાિા/પ્રમાણપત્રો
અરજીપત્રક બબર્ાણો સાથે

ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામાં આયોગમાં િમા કરાિિામાં આિેલ

નહીં હોય તેમિ ઉપર િણાિેલ િો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પુરાિા િોર્િામાં આિેલ નહીં હોય તો
ઉમેદિારી સીિે સીિી ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાં ન બને તે માટે અરજી,
આયોગમાં રજુ કરતાં પહેલાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને િ, તે અરજી મોકલિા િણાિિામાં
આિે છે .
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ુ ગ અરજીપત્રક ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમાં િમા થઇ ગયા બાદ
ખાસ અગત્યની સુચના:- સંપણ
નહીં િોર્ેલ ખુટતા પ્રમાણપત્ર મોકલિામાં આિશે કે તે ક્સ્િકારિા બાબતે કોઇપણ રજુ આત કે પત્ર વ્યિહાર
કરિામા આિશે તો આયોગ દ્વારા ધિચારણામા લેિાશે નહીં.
(૧૬) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદિારે એક િ અરજી કરિી. આમ છતાં, સંિોગોિશાત, િો કોઇ ઉમેદિારે એકથી િધુ
અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે ધનયત ફી ભરે લ હશે , તો તે માન્ય ગણાશે અને
અગાઉની અરજી રદ્દ ગણિામાં આિશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે
ગણિામાં આિશે નહીં. િો ઉમેદિારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા
ઉમેદિારની ધનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણિામાં આિશે. િો ઉમેદિારે એકથી િધુ
અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફંર્ કરિામાં આિશે નહીં.

અરજીફી :
(૧) સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદિારે પોસ્ટઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/ - આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સધિિસ ચાર્જ ભરિાનો
રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ં ચલણ મેળિિાનુ ં રહેશે.
(૨) મ ૂળ ગુિરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી. પરં ત ુ ગુિરાત ધસિાયના
અન્ય રાિયના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી નોંિાિિી હોય તો,

બબનઅનામત િગગના

ઉમેદિાર તરીકે િ અરજી કરિાની રહેશે અને બબનઅનામત િગગ માટે ધનયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ
સધિિસ ચાર્જ ભરિાનો રહેશે.
(૩) ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇપણ સંિોગોમાં
પ્રાથધમક કસોટી/રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાં બેસિા દે િામાં આિશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટઓરફસ દ્વારા િ
સ્િીકારિામાં આિશે, રોકર્માં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે પે-ઓર્ગરના સ્િરૂપમાં આ ફી
સ્િીકારિામાં આિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંિ લેિી.

ઉમેદિારોને ખાસ િણાિિાનુ ં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, આ િગ્યાના
ભરતી ધનયમો, તથા જાહેરાતની િોગિાઇઓ મુિબ લાયકાત િરાિતા નથી તેમ માલ ૂમ પર્શે તો તેમની
ઉમેદિારી કોઇપણ તબક્કે રદ કરિામાં આિશે.

નોંધ: બાળ લગ્ન પ્રધતબંિકં અધિકારી સહ જિલ્લા સમાિ સુરક્ષા અધિકારી, િગગ-૨ની િગ્યાના ભરતી ધનયમો,
અરજીપત્રક સાથે િોર્િાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની ધિગત, િયમયાગદામાં છૂટછાટ, અરજી કયા સંિોગોમાં રદ
થિાને પાત્ર છે તેની ધિગતો, પરરધશષ્ટ-’ક’નો નમ ૂનો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાંિા પ્રમાણપત્રનો
નમ ૂનો, શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય િધુ ધિગતો આયોગની કચેરીના
નોરટસ બોર્ગ અને આયોગની િેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર િોિા મળશે.
-*****-
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