ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ
વેક્ટય-૧૦-એ, “છ-૩” વર્ક ર ાવે, “છ” યોડ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦
પોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
જાશેયાત ક્રભાાંર્:- ૨૦/૨૦૧૯-૨૦ ગુજયાત વયકાયના વચિલારમનાાં વલબાગ શસ્તકની નીિે દળાા લેર લગા -૩ની કૂર : ૧૫૪ જગ્માઓ ય
ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે Online અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે . આ ભાટે ઉભેદલાયે http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ (ફોયના ૧૩:૦૦ ર્રાર્) થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ (ફોયના ૧૩:૦૦ ર્રાર્) સુધીભાાં અયજી કયલાની યશેળે. વાંદગીની
પ્રક્રિમા ભાટે સ્ધાા ત્ભક યીક્ષા મજલાભાાં આલળે.
નોંધ :

(૧) આ જગ્માઓ ભાટે Screening Test (પ્રાથવભક કવટી) વાંબલત : તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯ યજ મજલાભાાં આલળે.
ુ યી- ૨૦૨૦ભાાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાાં આલળે.
(૨) Screening Testનુ ાં ક્રયણાભ વાંબલત : પેબ્રઆ
(૩) રેચિત મુખ્મ યીક્ષા વાંબલત :તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦ તથા ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ના યજ મજલાભાાં આલળે.
(૪) રેચિત મુખ્મ યીક્ષાનુ ાં ક્રયણાભ વાંબલત :ઓગષ્ટ -૨૦૨૦ભાાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાાં આલળે.

ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ
જગ્માન ાંુ

કુ ર

નાભ

જગ્માઓ

ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ ૈર્ી ભહશરાઓ

કુ ર જગ્માઓ

ભાટે અનાભત જગ્માઓ

ૈર્ી અનાભત

બફન

આર્થિર્

વા.

અનુ.

અનુ.

બફન

આર્થિર્

વા.

અનુ.

અનુ.

ળાયીહયર્

ભાજી

અનાભત

યીતે

ળૈ.

જાર્ત

જન

અનાભત

યીતે

ળૈ.

જાર્ત

જન

અળક્ત

વૈર્નર્

(વાભાન્મ)

નફા

.

જાર્ત

(વાભાન્મ)

નફા

.

૦૫

૧૫

લગો

લ.

૧૫

૩૮

લગો

લ.

૦૫

૧૨

જાર્ત

નામફ વેર્ળન
અર્ધર્ાયી
(વબિલારમ),

૧૫૪

૬૯

૦૯

૨૩

૨૨

૦૨

૦૭

લગક-૩

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે :(૧) ઉયની જગ્માઓ ભાટે નીિે દળાા લેર વનમત ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય જ અયજી કયલા ાત્ર છે :

જગ્માન ાંુ નાભ
નામફ વેક્ળન અર્ધર્ાયી
(વબિલારમ)
(૨)

અંધત્લ/ ઓછી દ્રષ્ષ્ટ

શ્રલણની ખાભી

(B / LV)

(HH)

૪૦ % to ૧૦૦%

૪૦ % to ૧૦૦%

શરનિરનની અળક્તતા
અથલા ભગજના રર્લાની
અળક્તતા
OA,OL,BL,OLA,BLOA

જાશેયાતભાાં ળાયીક્રયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાય ભાટે દળાા લેર ૦૫ અનાભત જગ્માઓ ૈકી ૦૨ જગ્માઓ અંધત્લ
અથલા ઓછી દૃ ષ્ટી , ૦૨ જગ્માઓ શ્રલણની િાભી અને ૦૧ જગ્મા શરનિરનની વલકરાાંગતા અથલા

ભગજન રકલ ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત યાિલાભાાં આલેર છે , આ વવલામની અન્મ ળાયીક્રયક યીતે
અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર ફનળે નક્રશ.
(૩)

ળાયીક્રયક યીતે અળકત ઉભેદલાયને વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના ક્રયત્ર િભાાંક : યિ૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨થી વનમત થમેર સુવપ્રન્ટે ડન્ટ/ વવવલર વજનાના તફીફી પ્રભાણત્રને આવધન યશીને
ઉરીલમ ભમાદાા ભાાં૧૦લાની છૂટછાટ ભળે.

(૪)

ળાયીક્રયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ Online પભાભાાં Personal Detailsભાાંતાની અળકતતાની ટકાલાયી
/ વલગત દળાલાલાની યશેળે.

(૫)

ળાયીક્રયક યીતે અળકત તથા ભાજી વૈવનક ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય જે ઉભેદલાય વાંદગી ાભળે તેઓ
તે જે કેટેગયીના (ચફન અનાભત/ આવથિક યીતે નફા લગો/ વા.ળૈ..લગા / અનુ .જાવત/ અનુ .જનજાવત)
ઉભેદલાય શળે, તે કેટેગયીના ગણલાભાાં આલળે .

(૬)

વા.લ.વલ.નાતા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ના ઠયાલ િભાાંક : વીઆયઆય-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ગ.૨ મુજફ ળાયીક્રયક
અળકતતા ૪૦% કે તેથી લધુ શમ તેભને જ ળાયીક્રયક અળકતતાના રાબ ભલાાત્ર યશેળે.

*

ભક્રશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નક્રશ થામ ત આ જગ્માઓ વાંફવાં ધત
કેટેગયીના ુફૃ ઉભેદલાયને પાલલાભાાં આલળે.

*

ઉયક્ત જગ્માઓ ૈકી ભાજી વૈવનક ભાટે ની અનાભત જગ્માઓ ઉય રામક ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત
તેલી જગ્માઓ અન્મ ઉભેદલાયથી બયલાભાાં આલળે.

૨. નાગહયર્ત્લ: યીક્ષાભાાં પ્રલેળ ભાટે ઉભેદલાય
(ક) બાયતન નાગક્રયક અથલા
(િ) નેાન પ્રજાજન,
(ગ) ભુતાનન પ્રજાજન અથલા
(ઘ) બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલેર વતફેટના વનલાા વવત અથલા
(િ) ાક્રકસ્તાન, ફભાા , શ્રીરાંકા અને  ૂલા આફ્રીકન દે ળ- કે ન્મા, યુગાન્ડા, વલમેટનાભ, ઝામ્બફમા, ભરાલી, ઝેય, ઈવથમીમા, યુનાઈટે ડ
ક્રયબ્બ્રક ઓપ ટાન્ઝાવનમાનાાં દે ળભાાંથી સ્થાાંતય કયી બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી આલેર મ ૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત, યાં ત ુ
(િ) થી (િ) સુધીના પ્રકાયભાાંની વ્મક્ક્તઓ

ગુજયાત વયકાય ાવેથી ાત્રતા પ્રભાણત્ર ભેવ્યુ ાં શમ ત જ વનભણ ૂક ભાટે ાત્ર ફનળે.

૩. ઉંભય અને તેભાાં છૂટછાટ:
(૧) અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીિ : ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ના યજ ઉભેદલાયે ૨૦ (લીવ) લા  ૂયા કયે ર શલા જઈએ અને ૩૫ (ાાંત્રીવ) લા
 ૂયા કયે ર ન શલા જઈએ.
(૨) ઉંભય અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીિના યજ ગણલાભાાં આલળે.
(૩) ઉરી લમભમાા દાભાાં નીિે મુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે :
૧

ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભક્રશરા ઉભેદલાય

ાાંિ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૨

મુ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગાના,

ાાંિ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના,
અનુસચુ િત જાવત, અનુસચુ િત જનજાવતના ુરુ
ઉભેદલાય
૩

મુ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગાના,

દવ લા (આ છૂટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટે ની છૂટછાટ કે જે ાાંિ લાની

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના,

છે , તેન વભાલેળ થઇ જામ છે , લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં

અનુસચુ િત જાવત, અનુસચુ િત જનજાવતના ભક્રશરા

છૂટછાટ ભળે.)

ઉભેદલાય
૪

ભાજી વૈવનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વક્રશત

For appointment to any vacancy in class-3 and class-

ઉભેદલાય

4 posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman
shall be allowed to deduct the period of actual
military service from his actual age and if the
resultant age does not exceed the maximum age limit
prescribed for the post for which he is seeking
appointment by more than three years, he shall be
deemed to satisfy the condition regarding age limit”
(લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૫

ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય

દવ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૬

ગુજયાત વયકાયના કભાિાયીઓ: ગુજયાત મુલ્કી વેલા

ગુજયાત વયકાયના કભાિાયીઓને લમ ભમાા દાભાાં કઇણ પ્રકાયની

અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ,

છૂટછાટ ભલાાત્ર નથી.

૧૯૬૭ ની જગલાએ મુજફ ગુજયાત વયકાયની
નકયીભાાં કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે
વાંગ છ ભાવથી કાભગીયી ફજાલતા શમ અને
તેઓની પ્રથભ વનભણ ૂક જાશેયાતભાાંની જગ્માભાાં
દળાા લેર લમ ભમાા દાની અંદય થમેર શમ તેલા
કભાિાયીઓ

(૫) આ જાશેયાતભાાં જે કક્ષાના અનાભત લગો ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાિલાભાાં આલી છે . તે કક્ષાના મ ૂ ગુજયાતનાાં ઉભેદલાયને જ
ઉરી લમભમાા દાભાાં છૂટછાટ ભળે. ફધી જ ભલાાત્ર છૂટછાટ ગણતયીભાાં રીધા ફાદ લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ઉંભય સુધી જ ઉરી
લમભમાા દાભાાં છૂટછાટ ભળે.
(૬) અનાભત લગોના ઉભેદલાય જ ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયળે ત આલા ઉભેદલાયને લમ ભમાા દાભાાં છૂટછાટ ભળે નશીં.
૪. રામર્ાત:
(૧) ઉભેદલાય બાયતની વાંવદ કે યાજ્મ વલધાનવબાના કામદા શેઠ સ્થાવત કઈણ યુવન. કે વાંવદના એકટ દ્વાયા સ્થાવત ળૈક્ષચણક
વાંસ્થા અથલા યુ.જી.વી. એકટ-૧૯૫૬ વેકળન -૩ શેઠ યુવન. તયીકે સ્થાવત થમેર ળૈક્ષચણક વાંસ્થાની સ્નાતકની દલી કે તેને વભકક્ષ
ળૈક્ષચણક રામકાત ધયાલતા શલા જઈએ અને
(૨) ગુ.મુ.વે.લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ-૧૯૬૭ના વનમભ-૮(૧એ) ની જગલાઈ મુજફ કબ્યુટય એ્રીકે ળનનુ ાં મ ૂભ ૂત
જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈએ. ઉયની જાશેયાતના વાંફધ
ાં ભાાં વાંદ થમેરાાં ઉભેદલાયએ આિયી વનભણકૂ ત્ર ભેલતા શેરાાં કબ્યુટય
એ્રીકેળનનુ ાં મ ૂભ ૂત જ્ઞાન ધયાલતા શલાનુ ાં પ્રભાણત્ર યૂૂ કયલાનુ ાં યશેળે.. વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧૩-૦૮૨૦૦૮ ના ઠયાલ િ.: વીઆયઆય-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ વાથેના ત્રક-૧ ભાાં દળાા લેર અભ્માવિભને કબ્યુટયના ફેચઝક નરેજ
તયીકે જાશેય કયે ર છે . આ અભ્માવિભ મુજફનુ ાં કબ્યુટય વલમની જાણકાયી અંગેન ુ ાં ભાન્મ વાંસ્થાનુ ાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ યશેળે. લધુભાાં
ભાન્મ યુવન. અથલા વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાં કબ્યુટય જ્ઞાન અંગેનાાં કઈણ ક્રડ્રભા, ડીગ્રી, કે વક્રટિપીકે ટ કવા કયે ર શમ ત તેલા
પ્રભાણત્ર અથલા ક્રડ્રભા કે ડીગ્રી અભ્માવિભભાાં કબ્યુટય એક વલમ તયીકે શમ તેલાાં પ્રભાણત્ર અથલા ધયણ-૧૦ અને ૧૨
ની યીક્ષા કબ્યુટય વલમ વાથે વાય કયે ર શમ તેલાાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ યશેળે. આ પ્રકાયની રામકાત ન ધયાલતાાં ઉભેદલાય
વનભણકૂ ને ાત્ર ફનળે નક્રશ.
(૩) ઉભેદલાય ગુજયાતી અને / અથલા ક્રશન્દીનુ ાં માા ્ત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈએ.

(૪) અયજીત્રક સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીિ સુધીભાાં જે ઉભેદલાયના ૨૦ લા ુયા થમેરા શમ અને વનમત રામકાતની દલીના
છે લ્રા વેભેસ્ટય/લાની યીક્ષાભાાં ઉક્સ્થત થમેર છે અથલા થનાય છે યાં ત ુ જેનુ ાં યીણાભ પ્રવવધ્દ્ધ થમેર ના શમ તેલા ઉભેદલાય
વપ્રચરવભનયી યીક્ષા ભાટે અયજી કયી ળકળે , યાં ત ુ તેઓએ જાશેયાતભાાં દળાા લેર ળૈક્ષચણક રામકાતની દલી મુખ્મ યીક્ષા ભાટે ની
અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીિ સુધીભાાં પ્રા્ત કયે રી શલી જઇળે.
૫. ગાયધોયણ :
ફૃ. ૩૮૦૯૦/- (પીકવ લેતન) નાણા વલબાગના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠયાલ િભાાંક: િયિ/૨૦૦૨/૫૭/(ાટા -૨)/ઝ.૧ મુજફ
ઉભેદલાયને

ળફૃઆતના

તફક્કે

ફૃ.૩૮,૦૯૦/-ના

ભાવવક

પીક્વ

ગાયથી,

ાાંિ

લા

ભાટે

વયકાયશ્રીના

નાણાવલબાગના

તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠયાલ િભાાંક : િયિ/૨૦૦૨/૫૭/(ાટા -૩)/ઝ.૧ મુજફની ળયત અને ફરીઓને આવધન વનભણ ૂક આલાભાાં
આલળે. ળયત અને ફરીઓ આમગની લેફવાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય મુકલાભાાં આલેર છે . ઉભેદલાય ાાંિ લાની
વાંતકાયક વેલા ૂણા કમાા ની િાતયી થમા ફાદ ઉયકત ઠયાલની જગલાઈઓને આવધન

ફૃ.૩૯,૯૦૦/- ૧,૨૬,૬૦૦ ે ભેટ્રીક્વના

વનમવભત ગાય ધયણભાાં વનભણ ૂક ભલાાત્ર થળે.
૬

અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જનજાર્ત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક અને આર્થિર્ યીતે નફા લગો:(૧)

મ ૂ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગો, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગા , અનુસ ૂચિત જાવત અને અનુસ ૂચિત
જનજાવત ના ઉભેદલાયને જ આ જાશેયાત અન્લમે અનાભત લગાના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.

(૨)

મ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂચિત જાવત અને અનુસ ૂચિત જનજાવત ના ઉભેદલાયએ જાવત પ્રભાણત્રન નાંફય અને તાયીિ
ઓનરાઇન અયજીભાાં મગ્મ જગ્માએ દળાા લલાન યશેળે.

(૩)

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગા ૈકી ઉભેદલાય જે લગાના શમ તેની વલગત અયજીત્રકભાાં અચ ૂક આલી.

(૪)

ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને ક્રયવળષ્ટની વાંફવાં ધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાા લેર નશીં શમ ત ાછથી
અનાભત લગાના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં.

(૫)

અનાભત લગાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમુનાભાાં આલાભાાં
આલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચ ૂક

વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથે જાવત પ્રભાણત્રની

નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૬)

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગાભાાં” નશીં
થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે.

(૭)

(અ)

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુ ાં વાભાજજક
ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર ‘ક્રયવળષ્ટ (ક)’ મુજફનુ ાં અથલા
ઉક્ત વલબાગના તાયીિ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠયાલથી વનમત કયામેર ગુજયાતી નમ ૂના ‘ક્રયવળષ્ટ –૪’ મુજફનુ ાં
પ્રભાણત્ર યૂૂ કયલાનુ ાં યશેળે.

(ફ)

તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૭ ના યજ કે ત્માયફાદ ઇસ્યુ થમેર ‘ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર’ ની
ભશત્તભ અલવધ ઇસ્યુ થમા-લા વક્રશત ત્રણ નાણાકીમ લાની યશેળે યાં ત ુ આવુ ાં પ્રભાણત્ર વાંફવાં ધત જાશેયાત
ભાટે ઓનરાઇન અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીિ સુધીભાાં ઇસ્યુ કયામેર શવુ ાં જઇએ.લધુભાાં આ ક્રયવળષ્ટ-‘ક’ /
ક્રયવળષ્ટ-‘૪’ ન નાંફય અને તાયીિ ઓનરાઇન અયજીભાાં મગ્મ જગ્માએ દળાા લલાન યશેળે.
નોંધ: ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ શલા અંગેના પ્રભાણત્રની ભાન્મતા/સ્લીકૃવત તથા વભમગાા અને
અલવધના અથાઘટન ફાફતે વયકાયશ્રીના ઠયાલ/ક્રયત્રની જગલાઇઓ આિયી ગણાળે.

(ક)

ક્રયણીત ભક્રશરા ઉભેદલાયએ આવુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વાંદબાભાાં યૂૂ કયલાનુ ાં યશેળે, જ
આલા ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વાંદબાભાાં આવુ ાં પ્રભાણત્ર યૂૂ કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ

કયલાભાાં આલળે. જ કઇ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયબમાન ઇસ્યુ થમેર વનમત નમ ૂનાનુ ાં પ્રભાણત્ર યૂૂ
કયે ર નક્રશ શમ ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. અને તેઓને ચફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ
વલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ.
(ડ)

ઉભેદલાયે ઓનરાઇન અયજી કયતી લિતે જે “ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર” ની વલગત
જણાલેર શમ તેની નકર અયજી વાથે જડલાની યશેળે. જ આલા પ્રભાણત્રભાાં કઇ ભ ૂર શલાને કાયણે
ઉભેદલાય જાશેયાતની છે લ્રી તાયીિ ફાદનુ ાં નવુ ાં પ્રભાણત્ર ભેલે ત ણ વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત
લગાના ઇભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઇન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે.

(ઇ)

ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદાં ડ ધ્દ્માને રેલામ છે . પ્રભાણત્રની
અલવધ શલે ત્રણ લાની છે . યાં ત ુ ઉક્ત ભાદાં ડ ૈકી કઇણ ભાદાં ડભાાં આ અલવધ દયબમાન પેયપાય થામ ત
તેની સ્લૈમ્ચ્છક જાશેયાત વાંફવાં ધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લાંમ વાંફવાં ધત વત્તાવધકાયી તેભજ
તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભાાં કઇ પેયપાય કયલાભાાં આલે ત ગુજયાત જાશેય વેલા આમગને કયલાની યશેળે.
ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારી આલી જાશેયાત નક્રશિં કયીને કઇણ વલગત છૂાલળે ત તેઓ કામદે વયની
કામાલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતન રાબ ય્દ  કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ નક્રશ
થલા અંગેના પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટે ના કઇણ ભાદાં ડભાાં પેયપાય સ્લૈમ્ચ્છક જાશેયાત કયલાની જલાફદાયી
ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારીની વ્મક્ક્તગત યીતે અને વાંયક્ુ ત યીતે યશેળે.

(૮)

આર્થિર્ યીતે નફા લગો:આવથિક યીતે નફા લગોના

ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ િભાાંક : એ.ડફલ્યુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નમ ૂના (અંગ્રેજીભાાં
Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાાં ક્રયવળષ્ટ – ગ )ભાાં ભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્ર (અથાા ત તેઓ EWS Category શેઠ
આલે છે તે ભતરફનુ ાં પ્રભાણત્ર ) ના નાંફય અને તાયીિ ઓન રાઇન અયજી કયતી લિતે દળાા લલાના યશેળે.
(૯)

વયકાયની પ્રલતાભાન જગલાઈ મુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય

ચફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાયની વાથે વનમત

ધયણ (અથાા ત લમભમાા દા, અનુબલની રામકાત, ચફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં
લધુ વલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર)ભાાં છૂટછાટ રીધા વવલામ તાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત ચફનઅનાભત
જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .
(૧૦)

ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાવત અંગે જે વલગત દળાા લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની વલનાંતી ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે
નશી.

૭.

ર્લધલા ઉભેદલાય :(૧)

ઉભેદલાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અલશ્મ રિવુ ાં અન્મથા “રાગુ ડતુ ાં નથી” એભ દળાા લવુ.ાં

(૨)

વલધલા ઉભેદલાયે જ ુન: રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અચ ૂક રિવુ ાં અન્મથા “રાગુ ડતુ ાં
નથી” એભ દળાા લવુ ાં .

(૩)

વલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે
ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એક્રપડેવલટ યૂૂ કયલાની યશેળે.

(૪)

વલધલા ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા ભાટે વયકાયની પ્રલતાભાન જગલાઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં
ાાંિ ટકા ગુણ Screening Test (પ્રાથવભક કવટી) અને રેચિત મુખ્મ યીક્ષાભાાં ઉભેયલાભાાં આલળે.

(૫)

કઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “વલધલા” ન શમ, યાં ત ુ અયજી કમાા ફાદ અથલા જાશેયાત
પ્રવવધ્દ્ધ થમાની છે લ્રી તાયીિ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રક્રિમાના કઇણ તફક્કે “વલધલા” ફને અને તે અંગે

જફૃયી દસ્તાલેજ/  ૂયાલાઓ યૂૂ કયે ત તેની યૂૂઆત ભળ્મા તાયીિ છીના બયતી પ્રક્રિમાના જે ણ તફક્કા ફાકી
શમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભક્રશરા ઉભેદલાયને “વલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાય” તયીકેના રાબ આલાભાાં આલળે.
નોંધ :- જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ ભાજી વૈર્નર્, ળાયીહયર્ અળક્તતા, ભહશરા ર્ે ર્લધલા ૈર્ીના ર્લર્લ્ો ૈર્ી એર્ થી લધુ
ર્લર્લ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હર્સ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા ર્લર્લ્ો ૈર્ી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૮.

વાભાન્મ ળયતો:
(૧)

અનાભત લગાન રાબ મ ૂ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગો, અનુસ ૂચિત જાવત,અનુ.જનજાવત, વા.અને ળૈ..લગાના
ઉભેદલાયને જ ભળે.

(૨)

અયજી કમાા ફાદ યત િેંિી ળકાળે નક્રશ.

(૩)

ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં કઇણ વલગત િટી ફતાલેર શળે ત તેન ુ ાં અયજીત્રક કઇણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે
તથા તેણે રામકી ધયણ ( Passing Standard )ભેલેર શળે કે ઉભેદલાય વાંદગી ાભેર શળે ત ણ તેની ઉભેદલાયી
યદ ગણાળે.

(૪)

પી બમાા ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી.

(૫)

ગુજયાત વયકાયના કભાિાયી આમગની જાશેયાત વાંદબાભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે. યાં ત ુ તેની જાણ ઉભેદલાયે
તાના વલબાગ/િાતા/કિેયીને ક્રદન-૭ભાાં અચ ૂક કયલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયના વલબાગ / િાતા / કિેયી તયપથી અયજી
ભકરલાની છે લ્રી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નક્રશ આલાની આમગને જાણ કયલાભાાં
આલળે ત તેઓની અયજી નાભાંૂૂય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.

(૬)

એથરેક્રટકવ (ટ્રે ક અને ક્રપલ્ડ યભત વક્રશત), ફેડવભન્ટન, ફાસ્કેટફૉર, ક્રિકેટ, ફૂટફૉર, શકી, ક્સ્લભીંગ, ટે ફર ટે વનવ,
લરીફૉર, ટે વનવ,લેઈટચરપક્રટિંગ, યે વચરિંગ, ફકવવિંગ, વાઈકચરિંગ, જીભનેસ્સ્ટક, ૂુ ડ, યાઈપરશુક્રટિંગ, કફડ્ડી, િિ, તીયાં દાજી,
ઘડેવલાયી, ગાપેંક, નોકાસ્ધાા , ળતયાં જ, શેન્ડફરની યભત-િેરકૂદભાાં યાષ્ટ્રીમ/આંતયયાષ્ટ્રીમ અથલા આંતય
યુવનલવવિટી અથલા અચિર બાયત ળાા વાંઘ દ્વાયા મજાતી સ્ધાા ઓભાાં પ્રવતવનવધત્લ કયે ર શમ તેલા ઉભેદલાયને
વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા ભાટે તેભને ભેલેર ગુણની કુ ર વાંખ્માના ૫(ાાંિ) ટકાથી લધુ નશીં એટરા ગુણ ઉભેયી
આલાભાાં આલળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે વયકાયે નક્કી કયે ર વત્તાવધકાયી ાવેથી વનમત કયે ર નમ ૂનાભાાં જફૃયી પ્રભાણત્ર
આમગ ભાાંગે ત્માયે યૂૂ કયલાનુ ાં યશેળે. જ આ પ્રભાણત્ર વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૫-૦૨-૮૦ના ઠયાલ િભાાંક:
વીઆયઆય-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ થી વનમત કયલાભાાં આલેર નમુનાભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર
નમ ૂનાભાાં શળે નક્રશ ત, લધાયાના ગુણન રાબ ભલાાત્ર થળે નક્રશ.

(૭)

ઉભેદલાયે Online form બયતી લિતે તેઓ અનાભત કક્ષાભાાં અયજી કયલા ભાાંગે છે કે ચફન અનાભત કક્ષાભાાં અયજી
કયલા ભાાંગે છે તે સ્ષ્ટ જણાલવુ.ાં એક લિત Online અયજી કમાા ફાદ Online formભાાં દળાા લેર caste/category ભાાં
કઈણ જાતન પેયપાય કયલા દે લાભાાં આલળે નક્રશ. જ કઈ ઉભેદલાય ાછથી આ ફાફતે યૂૂઆત કયળે ત તેની
યૂૂઆત સ્લીકાયલાભાાં આલળે નક્રશ કે તેન કઈ પ્રત્યુત્તય આમગ દ્વાયા આલાભાાં આલળે નક્રશ.ઉભેદલાયને આ સ ૂિના
ધ્દ્માને રઈ તેન ુ ાં અચ ૂકણે ારન કયલા જણાલલાભાાં આલે છે .

૯.

Online અયજી ર્યલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:આ જાશેયાત વાંદબાભાાં આમગ દ્વાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તાયીિ ૧૬/૦૮/૨૦૧૯,
૧૩:૦૦ કરાક થી તાયીિ ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ , ૧૩:૦૦ કરાક સુધીભાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન
અયજી બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીિે મુજફના (૧) થી (૧૪) Steps અનુવયલાના યશેળે.
(૧)

વો પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.ાં

(૨)

આ વાઈટનાાં Menu Bar ય “Online Application” વલકલ્ ય મ્ક્રક કયતા “Apply” ન વલકલ્ દે િાળે ત્માાં મ્ક્રક

કયતા જ આને શારભાાં િારતી જાશેયાતની વલગત દળાા લલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાની વાંદગી લાી જાશેયાતની
વાભેના “Apply” ફટન ય મ્ક્રક કયતા જ, તે જાશેયાત ભાટે ન વાયાાંળ દે િાળે અને તે લાચ્મા છી ઉભેદલાય “Apply”
ફટન ય મ્ક્રક કયીને ઓનરાઈન પભા બયલાનાાં ેજ ય જઈ ળકળે. તેની નીિે Apply Now ય Click કયલાથી
Application Format દે િાળે. Application Format ભાાં વો પ્રથભ “Personal Details (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ઉભેદલાયે
બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની યશેળે.) “Personal Details”
(ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તાની અટક, નાભ, વતાનુ ાં નાભ, ભાતાનુ ાં નાભ, જેન્ડય, જન્ભ તાયીિ, જાવત
લગેયેની ભાક્રશતી આલાની યશે છે .
(૩)

Personal Details બયામા ફાદ “Communication Details (વાંદેળાવ્મલશાયની ભાક્રશતી)” જેભાાં ઉભેદલાયએ તાનુ ાં
શારનુ ાં અને કામભી યશેઠાણનુ ાં વયનામુ,ાં ભફાઈર નાંફય અને ઈ-ભેર આઈ.ડીની ભાક્રશતી આલાની યશે છે .

(૪)

“Communication Details (વાંદેળાવ્મલશાયની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ”Other Details (અન્મ વલગત)” ભાાં

ઉભેદલાયે

તાને રાગુ ડતી સ્ટા વની (યભતગભતની) વલગત, વલકરાાંગતા, રક્રશમા ભાટે ની સુવલધા ભેલલા ફાફત, વલધલા,
ભાજી વૈવનક, યાજમ વયકાયભાાં વેલા ફાફતે કે કઈ ણ આમગ કે વાંદગી ભાંડ ભાાંથી યીક્ષા આલા ભાટે ક્રડ -ફાડા
થમેર છ કે કેભ? વલગત બયલી.
(૫)

“Other Details (અન્મ વલગત)” બયામા ફાદ “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તાને આલડતી
બાાઓ ફાફતેની વલગત ટીક કયલી.

(૬)

“Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Upload Photograph (પટ અરડ કય)” ભાાં ઉભેદલાયે
તાન વાયી ગુણલત્તા અને ઓિી ળકામ તથા સ્લીકામા શમ એલ ૦૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૩.૬ વે.ભી. શાઈ ન
પટ અરડ કયલાન યશે છે . (પટાનુ ાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંિાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુ ાં ભા ૨.૫
વે.ભી. ઊંિાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શાઈ યાિલી) (Photo અને Signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને
Signature .jpg Formatભાાં (10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ.) “Choose File”
Button ય Click કય શલે Choose File ના સ્િીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે તે
પાઇરને ત્માાંથી Select કય અને “Open” Button ને click કય. શલે “Choose File” Button ની નીિે “Upload “ Button
ય Click કય શલે ફાૂુ ભાાં તભાય Photo દે િાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે.

(૭)

“Upload Photograph (પટ અરડ કય)” બયામા ફાદ “Upload Signature (વશી અરડ કય)” ભાાં ઉભેદલાયે
તાન વાયી ગુણલત્તા-ઓિી ળકામ તેલી અને સ્લીકામા એલી વપેદ કાગ ઉય કાા/બ્લ્યુ કરયભાાં વશી કયીને
તેને સ્કેન કયીને JPG પભેટભાાં ૨.૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૭.૫ વે.ભી. શાઈની ભાભાાં વશી અરડ કયલાની યશે છે .

(૮)

“Upload Signature (વશી અરડ કય)” બયામા ફાદ “Education Details (ળૈક્ષચણક રામકાત)” ભાાં ઉભેદલાયે તે
ભેલેરી ળૈક્ષચણક રામકાતની વલગત આેર કષ્ટકભાાં વલગતે બયલાની યશે છે . જે ળૈક્ષચણક રામકાતભાાં ટકાલાયી ન
આલાભાાં આલે ત્માાં “શુન્મ” બયલાની યશેળે.

(૯)

“Education

Details

(ળૈક્ષચણક

રામકાત)”

બયામા

ફાદ

“Essential/Additional

Education

Details

(આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષચણક રામકાત)” ભાાં ઉભેદલાયે તે ભેલેરી ળૈક્ષચણક રામકાતની વલગત આેર કષ્ટકભાાં
વલગતે બયલાની યશે છે . જે ળૈક્ષચણક રામકાતભાાં ટકાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “શુન્મ” બયલાની યશેળે.
(૧૦)

“Essential/Additional Education Details (આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષચણક રામકાત)” બયામા ફાદ “Experience
Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તે રામકાત ભેવ્મા ફાદ ન ભેલેર અનુબલ/નકયીના લા અને
તાયીિની િભાનુવાય વલગત બયલી. “Add Experience” ય મ્ક્રક કયીને ભેલેર અન્મ અનુબલની વલગત નાિી
ળકામ.

(૧૧)

“Experience Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Additional Information (લધાયાની ભાક્રશતી) ભાાં ઉભેદલાયે
તાની રાગુ ડતી ભાક્રશતી બયલી.

(૧૨)

તેની નીિે “Assurance/ Self-Declaration (ફાશેંધયી)” તે લાાંિીને તેભાાં Yes / No ય click કયવુ.ાં

(૧૩)

શલે save ય “click” કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application અને Confirmation Number

ફન્ને generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાિલીને યાિલાના યશેળે અને શલે છી આ જાશેયાતના વાંદબાભાાં આમગ વાથેના
કઈ ણ ત્ર વ્મલશાયભાાં આ ફન્ને વલગત દળાા લલાની યશેળે. Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી યાિલી.
(૧૪)

જ આની અયજીત્રકભાાં કઇ સુધાયા-લધાયા કયલાના શમ ત “Edit” વલકલ્ભાાં જઇને તે જાશેયાતનાાં છે લ્રા ક્રદલવ
સુધીભાાં કઈણ વભમે સુધાયી ળકાળે. જાશેયાતન વભમ  ૂણા થમા ફાદ આ સુવલધા (અયજીભાાં કઈ ણ જાતન
સુધાય કયલા ભાટે ) ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.

નોંધ:- One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી ર્યલા ભાટે ન ાંુ વશામર્ ભોડયુર છે . તે
ર્યલા ભાત્રથી આમોગની ર્ોઇ જાશેયાતભાાં online અયજી ર્યે રી ગણાળે નહશિં. આથી OTR ર્માક ફાદ ઉભેદલાયે વાંફર્ાં ધત
જાશેયાતભાાં Online ર્યે ર અયજી પયજીમાતણે ર્યલાની યશે છે જેભાાં ચુર્ થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશેળે.
૧૦.

અયજી પી :
(૧)

ચફન અનાભત ુફૃ/ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી પી નીિેનાાં ફે વલકલ્ ૈકી કઈણ યીતે બયી ળકે છે :
૧

ોસ્ટ ઓપીવભાાં: વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય મ્ક્રક કયીને
વપ્રન્ટે ડ િરણની નકર કાઢલાની યશેળે. આ વપ્રન્ટે ડ િરણની નકર રઈને નજીકની કબ્યુટયની સુવલધા ધયાલતી
સ્ટ

ઓપીવભાાં

જલાનુ ાં યશેળે. સ્ટ

ઓપીવભાાં

ફૃ.૧૦૦/- આમગની

પી

+ સ્ટર

વવલિવ

િાર્જ

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯,૧૩:૦૦ ર્રાર્ સુધીભાાં બયલાનાાં યશેળે અને પી બમાા અંગેન ુ ાં િરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે. આ િરણ
તથા confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે તાની ાવે વાિલીને યાિલાનાાં યશેળે અને જ્માયે આમગ દ્વાયા
ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક ચફડાણ વક્રશત તથા પી બયે રા િરણની નકર વાથે R.P.A.D. / Speed
post થી ભકરલાનાાં યશેળે અથલા આમગ િાતે ફૃફફૃભાાં આી જલાનાાં યશેળે.
૨

ઓનરાઈન પી: ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ય મ્ક્રક કયવુ ાં અને વલગત બયલી અને
ત્માાં “Online Payment of Fee” ઉય મ્ક્રક કયવુ.ાં ત્માયફાદ આેર વલકલ્ભાાં Net Banking, Card Payment
અથલા Other Payment Mode ના વલકલ્ભાાંથી મગ્મ વલકલ્ વાંદ કયલ અને આગની વલગત બયલી. પી
જભા થમા ફાદ આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેવ ુ ાં screen ય રિામેલ ુાં આલળે અને e-receipt ભળે, જેની
print કાઢી રેલી. જ પ્રક્રિમાભાાં કઈ િાભી શળે ત screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે.

(૨)

યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી ફૃ.૧૦૦/- બયલાની યશેળે અને પી બમાા
અંગેન ુ ાં િરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે. અથલા આ ઉભેદલાયએ ફૃ.૧૦૦/- ના “વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ,
ગાાંધીનગય” ના નાભના િસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઓડા યથી પી જભા કયાલી ળકળે .

(૩)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં.

(૪)

મ ૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.

(૫)

ળાયીક્રયક યીતે અળક્ત (Disabled) વ્મક્ક્તઓ તથા ભાજી વૈવનકએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.

(૬)

પી બમાા ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી.

(૭)

પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને કઈણ વાંજગભાાં Screening
Test(પ્રાથવભક કવટી)/મુખ્મ રેચિત કવટીભાાં ફેવલા દે લાભાાં આલળે નશીં. આ પી સ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ
સ્લીકાયલાભાાં આલળે. યકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, બાયતીમ સ્ટર ઓડા ય (યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં
ઉભેદલાય વવલામ ) કે ે ઓડા યના સ્લફૃભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નક્રશ , જેની ઉભેદલાયએ િાવ નોંધ રેલી.

૧૧.

યીક્ષાની રૂયે ખા તથા અભ્માવક્રભ:
આ યીક્ષા િભાનુવાય ફે તફક્કાભાાં મજલાભાાં આલળે:
(૧)

ુ ક્ષી પ્રકાયનુ ાં વાભાન્મ જ્ઞાનનુ ાં પ્રશ્નત્ર ૨૦૦ ગુણ અને ૨ કરાકના વભમ ભાટે યશેળે.
Screening Test (પ્રાથવભક કવટી) નુ ાં શેતર

(૨)

અંધ ઉભેદલાયને વપ્રચરભનયી અને મુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં ેય દીઠ પ્રવત કરાકે ૨૦ વભવનટન લતય વભમ

(COMPENSETORY TIME) આલાભાાં આલળે. જેની ભાંૂૂયી યીક્ષા અગાઉ આમગ ાવેથી રેલાની યશેળે.
(૩)

રેબખત મુખ્મ યીક્ષાના અભ્માવિભભાાં કુ ર –૪ ેય યશેળે:
ક્રભ

ર્લમ

કુ ર ગુણ

પ્રશ્નત્ર-૧

ગુજયાતી બાા (ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષા),

૧૦૦ ગુણ

પ્રશ્નત્ર-૨

અંગ્રેજી બાા (ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષા),

૧૦૦ ગુણ

પ્રશ્નત્ર-૩

વાભાન્મ અભ્માવ-૧( સ્નાતક કક્ષા )

૧૦૦ ગુણ

પ્રશ્નત્ર-૪

વાભાન્મ અભ્માવ-૨ ( સ્નાતક કક્ષા )

૧૦૦ ગુણ

ેય-૧ અને ેય-૨ ના પ્રશ્નત્રનુ ાં સ્તય ધ.૧૨ ઉચ્ચ્તય કક્ષાનુ ાં યશેળે તથા ેય-૩ તથા ેય-૪ નાાં પ્રશ્નત્રનુ ાં સ્તય સ્નાતક
કક્ષાનુ ાં યશેળે. પ્રત્મેક ેય દીઠ વભમ ૩ કરાકન યશેળે. Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ભાાં આમગ દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં
આલે તે કે ટેગયીલાઈઝ રામકી ધયણ જેટરા ગુણ ધયાલતા બયતી વનમભ, બયતી યીક્ષા વનમભ તથા જાશેયાતની જગલાઈ
મુજફ ળૈક્ષચણક રામકાત, લમ લગેયે વાંતતા શળે તેલા, જાશેયાતભાાં દળાા લેર જગ્માના કેટેગયીલાઈઝ આળયે છ ગણા
ઉભેદલાયને જ રેચિત મુખ્મ યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે.પ્રાથવભક કવટી તથા રેચિત મુખ્મ યીક્ષાના પ્રશ્નત્રન
વલગતલાય અભ્માવિભ આમગની લેફવાઇટ ય અરગથી પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાાં આલળે.
(૪)

Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ભાાં ઉભેદલાયને કબ્યુટયાઈઝ્ડ િાવ પ્રકાયની જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet]
ુ ક્ષી શળે. દયે ક પ્રશ્નના જલાફભાાં A,B,C,D અને E એભ ાાંિ વલકલ્ આલાભાાં
આલાભાાં આલળે. પ્રશ્નત્રના ફધા પ્રશ્ન શેતર
આલળે. ાાંિભ વલકલ્ E ‘Not attempted’ તયીકેન યશેળે. જ ઉભેદલાય પ્રશ્નન જલાફ આલા ન ઈચ્છતા શમ ત આ
વલકલ્ E વાંદ કયી ળકળે.
(૧)

ઉભેદલાયે જે પ્રશ્નના જલાફ ભાટે જ ાાંિભ વલકલ્ E ‘Not attended‘ એનકડ કયે ર શળે ત તે પ્રશ્નના “શ ૂન્મ “ ગુણ
ગણાળે અને તે પ્રશ્ન ભાટે કઈ નેગેટીલ ગુણ કાલાભાાં આલળે નક્રશ. તેથી ઉભેદલાયે વાિ વલકલ્ ળધી જલાફલશી
[O.M.R Answer Sheet] ભાાં વાંફવાં ધત પ્રશ્નના િભ વાભે આેર A,B,C,D કે E ના લતુ
ા ને  ૂયે  ૂરુાં ભુયી / કાી
ળાશીની ફર ેનથી ડાકા કયવુ.ાં આ વવલામની કઈણ કરયની ળાશીની ફરેનથી જલાફ આ્મા શળે ત તે
જલાફલશી તાવલાભાાં આલળે નક્રશ અને આઆ શ ૂન્મ ગુણ આલાભાાં આલળે. એકલાય ડાકા કયે ર જલાફને
ફદરી ળકાળે નક્રશ.

(૨)

એક જ પ્રશ્ન ભાટે જ જલાફલશીભાાં એકથી લધુ વલકલ્ આે આેરા શળે ત તે જલાફ ભાટે ગુણ આલાભાાં આલળે
નક્રશ.

(૩)

આ કવટીભાાં પ્રત્મેક િટા જલાફ, એક થી લધુ જલાફના ક્રકસ્વાભાાં તથા એક ણ વલકલ્ એનકડ નશીં કયલાના
ક્રકસ્વાભાાં જે તે જલાફના વનવિત ગુણના ૦.૩ ગુણ કુ ર ભેલેર ગુણભાાંથી ફાદ કયલાભાાં આલળે. એટરે કે િટા
જલાફ ભાટે નેગેટીલ ગુણની ફાફત ઉભેદલાયે ધ્દ્માને યાિલાની યશેળે.

(૪)

ઉભેદલાય દ્વાયા જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet]ભાાં જ ફેઠક નાંફય / પ્રશ્ન ુક્સ્તકા નાંફય કે પ્રશ્ન ુક્સ્તકા વવક્રયઝ
િટા રિલાભાાં આલળે કે આ ફાફતે કઈ ણ ક્ષવત આિયલાભાાં આલળે ત તેલી જલાફલશીઓ તાવલાભાાં આલળે
નશીં. અને આલા પ્રકાયની ક્ષવતઓ યત્લે જ જલાફલશી તાસ્મા ફાદ ણ ક્ષવતઓ /અ ૂણાતાઓ ધ્દ્માને આલળે ત
તેલા ઉભેદલાયને ભાત્ર આલા કાયણવય ણ અવપ જાશેય કયલાભાાં આલળે. જે અંગે ાછથી કઈ યૂુ આત / વલનાંતી
ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આથી તભાભ ઉભેદલાયને O.M.R Answer Sheetભાાં બયલાની થતી વલગત વાં ૂણાણે
મગ્મ યીતે બયલા અને એનકડ [Encode] કયલા  ૂયતી િીલટ અને કાજી યાિલા િાવ સ ૂિના આલાભાાં આલે છે .

(૫)

કઈ ઉભેદલાય દ્વાયા અયજીત્રકભાાં ભાન્મ યભત-ગભતભાાં પ્રવતવનવધત્લ કયે ર છે તેલી વલગત દળાા લેર શળે અને
ાછથી આ વલગત વયતચ ૂકથી દળાા લેર શતી કે તે અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર યૂૂ કયી ળકે તેભ નથી તેલી યૂૂઆત ભળે ત
કઈણ વાંજગભાાં ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં. અને જ ઉભેદલાય પ્રાથવભક કવટીભાાં વપ થમેર શળે ત તેભને
ભેલેર ગુણની કુ ર વાંખ્માના ૫(ાાંિ) ટકાથી લધુ નશીં એટરા ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે નક્રશ. જેથી ઉભેદલાયને
આ અંગે અંગત કાજી યાિલા સ ૂિના આલાભાાં આલે છે .

(૬)

પ્રાથવભક કવટીના ક્રયણાભને આધાયે મુખ્મ રેચિત કવટીભાાં જાશેયાતભાાં વનક્રદિષ્ટ જગ્માના આળયે છ ગણા
ઉભેદલાયને પ્રલેળ આલા ભાટે દયે ક કેટેગયીની જગ્માઓના વાંદબાભાાં રામકી ધયણ નક્કી કયલાભાાં આલે છે . આ
રામકી ધયણભાાં ળાયીક્રયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય,ભાજી વૈવનકઅને ભક્રશરા ઉભેદલાયની ગણતયી કયલાભાાં
આલે છે . અને જાશેયાતભાાં દળાા લેર અનાભત જગ્માઓના છ ગણા ઉભેદલાય ભી યશેતા શમ ત તે પ્રભાણે ાત્ર
ગણલાભાાં આલે છે . યાં ત ુ જ છ ગણાભાાં ઉભેદલાય ખ ૂટતા શમ ત દયે ક કેટેગયી ભાટે જે રામકી ધયણ [cut off] આલતુ
શમ તેભાાં ૧૦% જેટલુાં રામકી ધયણભાાં છૂટછાટ મ ૂકીને વલિાયણા કયલાભાાં આલે છે . તેલી જ યીતે મુખ્મ યીક્ષાભાાં ણ
ળાયીક્રયક અળકત, ભક્રશરા તથા ભાજી વૈવનક ઉભેદલાય ભાટે ૧૦% ધયણ શવુ ાં કયલાની વલિાયણા કયલાભાાં આલળે.
આલી યીતે ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ તેને ાત્ર ગણલાભાાં આલે છે . આ યીતે વલિાયણા કમાા ફાદ ણ ળાયીક્રયક
અળકત, ભાજી વૈવનક કે ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન ફને ત વનમત થમેર રામકી ધયણના ૧૦%થી લધુ છૂટછાટ
ભલાાત્ર યશેતી નથી.

(૫)

Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ભાાં ભેલેર ગુણ આિયી વાંદગી ભાટે ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આિયી ક્રયણાભ ભાત્ર
મુખ્મ રેચિત ક્રયક્ષાના આધાયે વનમત કયલાભાાં આલળે. s

(૬)

યીક્ષાનુ ાં ભાધ્દ્મભ ગુજયાતી યશેળે. વવલામ કે , મુખ્મ રેચિત યીક્ષાના ેય નાં.૨ (અંગ્રેજી) નુ ાં ભાધ્દ્મભ ફધાાં ઉભેદલાય
ભાટે અંગ્રેજી યશેળે.

૧૨.

યીક્ષા કેન્રની વલગત:
(૧)

વપ્રચરવભનયી યીક્ષા ભાટે ઉભેદલાયની વાંખ્માને ધ્દ્માને રઈને આમગ દ્વાયા યીક્ષા કે ન્ર નક્કી કયલાભાાં આલે તે યીક્ષા કે ન્ર
ય યીક્ષા આલાની યશેળે. મુખ્મ રેચિત યીક્ષા વાંબલત: ગાાંધીનગય િાતે રેલાભાાં આલળે.

(૨)

વપ્રચરવભનયી યીક્ષા ભાટે યીક્ષાનુ ાં સ્થ, યીક્ષાની તાયીિ, યીક્ષાના વભમની ભાક્રશતી

આમગની લેફવાઈટ

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય મુકલાભાાં આલળે અને વપ્રચરવભનયી યીક્ષા ભાટે ના પ્રલેળત્ર http://gpscojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ યથી ઉભેદલાયએ ડાઉનરડ કયલાના યશેળે. આ ભાટે આમગ દ્વાયા લતાભાનત્રભાાં જાશેયાત
આલાભાાં આલળે.
(૩)

૧૩.

ઉભેદલાયએ વપ્રચરવભનયી યીક્ષા તથા મુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં તેભના તાના િિે ઉક્સ્થત થલાનુ ાં યશેળે.

યીક્ષાભાાં પ્રલેળ :
(૧)

જફૃયી પી વાથે અયજી કયનાય દયે ક ઉભેદલાયને અયજીની િકાવણી કમાા વવલામ Screening Test (પ્રાથવભક કવટી) ભાાં
ફેવલા દે લાભાાં આલળે.

(૨)

જે ઉભેદલાયને Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ના ક્રયણાભભાાં મુખ્મ રેચિત યીક્ષા ભાટે કાભિરાઉ વપ જાશેય કયે ર
શળે તેઓએ મુખ્મ રેચિત યીક્ષા ભાટે અરગથી ફીૂુ અયજીત્રક ઓનરાઈન બયલાનુ ાં યશેળે. જેની વાથે જફૃયી પી અને
પ્રભાણત્ર Scan કયીને ઉભેદલાયે આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય Upload કયલાના યશેળે.

(૩)

ઉભેદલાય તયપથી ભે ર અયજીત્રકની બયતી વનમભ, બયતી યીક્ષા વનમભ અને જાશેયાતની જગલાઈ તથા રાગુ ડતા
અન્મ હક
ુ ભ મુજફ િકાવણી કયલાભાાં આલળે અને આ જગલાઈ વાંતતા ઉભેદલાયને મુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ
આલાભાાં આલળે.

(૪)

મુખ્મ રેચિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ અંગે આમગન વનણામ આિયી ગણાળે અને આમગના વનણામ વાભે કઈણ ત્ર
વ્મલશાય ધ્દ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ.

૧૪.

જગ્મા/વેલાની વાંદગીનો ક્રભ:
(૧)

જો જાશેયાત અન્લમે એર્થી લધુ વાંલગો ભાટે ની જગ્માઓ દળાક લેર શળે તો, મુખ્મ રેચિત યીક્ષાના પભાભાાં ઉભેદલાયે પક્ત
જાશેયાતભાાં દળાા લેર જગ્મા/વેલા ભાટે તાની વાંદગી અનુવાય વાંદગી િભ દળાા લલાન યશેળે.

(૨)

ઉભેદલાય જે જગ્મા/વેલા ભાટે ોતાની વાંદગીનો ક્રભ એર્લાય દળાક લી દે , તે ક્રભ ર્ામભી ગણલાભાાં આલળે તથા તેભાાં
કઈણ પ્રકાયનાાં પેયપાય, સુધાયા-લધાયા અથલા િભાાંક ફદરલાની વલનાંતી કઈણ વાંજગભાાં ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નક્રશ.

(૩)

ઉભેદલાયએ જણાલેરી જગાઓ ભાટે ના વાંદગી િભથી તે જગાઓ ઉય વનભણ ૂક ન કઈ શક્ક ભત નથી.

(૪)

ગુણલત્તાિભ અને પ્રા્મ જગ્માઓની વાંખ્માને ધ્દ્માનભાાં રઈને, ઉભેદલાયે આેર વાંદગી િભ વલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે.

(૫)

જે ઉભેદલાયે એક ણ જગ્મા/વેલા ભાટે વાંદગીિભ દળાા વ્મ ન શમ અથલા ત પકત અમુક જ જગ્મા/વેલા ભાટે વાંદગી િભ
દળાા લેર શમ અને તેઓ વાંદગીના િભ મુજફની જગ્મા ભલાાત્ર થતી ન શમ ત જે ઉભેદલાયએ તભાભ જગ્મા /વેલા
ભાટે વાંદગી િભ દળાા લેર શમ તેલા ઉભેદલાયને જગ્માની પાલણી કમાા ફાદ લધેરી જગ્મા ઉય આલા ઉભેદલાયને
જગ્માની પાલણી કયલાભાાં આલળે.

(૬)

ઉભેદલાયની વનભણ ૂક જે તે જગ્માના અભરભાાં શમ તેલા બયતી વનમભને આવધન યશેળે.

(૭)

ઉભેદલાયને જે જગ્મા ભાટે વનભણ ૂક આલાભાાં આલળે તે જ્ગગ્મા ય વનમત વભમભાાં શાજય ન થામ ત તેઓની વનભણ ૂક
યદ કયલાભાાં આલળે.

૧૫.

હયણાભ :
(૧)

આિયી ક્રયણાભ આમગના નટીવ ફડા અને લેફવાઈટ ય મ ૂકલાભાાં આલળે અને આ ક્રયણાભ વયકાયી ગેઝેટભાાં પ્રવવધ્દ્ધ
કયલા ભાટે ભકરલાભાાં આલળે.

(૨)

આ ક્રયણાભભાાં ઉભેદલાયના નાભ, ફેઠક િભાાંક તેભજ ભેલેર કુ ર ગુણની વલગત આલાભાાં આલળે.

(૩)

આ ક્રયણાભભાાં અવપ થમેર ઉભેદલાયના ફેઠક િભાાંક અને તેઓએ ભેલેર ગુણ આમગના નટીવ ફડા ય
મ ૂકલાભાાં આલળે.

૧૬.

ગુણત્રર્ :
(૧)

મુખ્મ યીક્ષાનુ ાં ગુણત્રક ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયએ મુખ્મ યીક્ષાને અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશેય થમા ફાદ વચિલશ્રી ,
ગુજયાતજાશેય વેલા આમગ, ગાાંધીનગય –૩૮૨૦૧૦ ના નાભન

ફૃ.૫૦-૦૦ ન િસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઑડા ય અથલા

આમગની કિેયીના કાઉન્ટય ય કાભકાજના ક્રદલવએ વલાયના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને ફયના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુધીભાાં
યકડેથી પી વાથે આમગને અયજી કયલાની યશેળે.
(૨)

આ અયજીભાાં ઉભેદલાયે યીક્ષાનુ ાં નાભ, જાશેયાત િભાાંક,તાનુ ાં વયનામુ,ાં ફેઠક નાંફય અને યીક્ષાની વલગત દળાા લલાની
યશેળે.

(૩)

મુખ્મ યીક્ષાને અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશેય થમાની તાયીિથી ૧૫ ક્રદલવની અંદય ગુણત્રક ભાટે ની અયજી ભકરલાની
યશેળે. આ મુદત ફાદ ભે ર અયજી અભાન્મ ગણાળે.

૧૭.

(૪)

ઉભેદલાયને તેભનુ ાં ગુણત્રક ટારભાાં ભકરી આલાભાાં આલળે.

(૫)

Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ના ગુણત્રક ભાટે ની અયજી ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં.

ગુણની ુન:િર્ાવણી :
(૧)

જે ઉભેદલાય મુખ્મ યીક્ષાના તાના ગુણની િકાવણી કયાલલા ઈચ્છતા શમ તે ઉભેદલાય આમગને મુખ્મ યીક્ષાના અંતે
આિયી ક્રયણાભ જાશેય કમાા તાયીિથી ત્રીવ ક્રદલવની અંદય દયે ક ેયદીઠ ફૃ. ૫૦-૦૦ ની પી વાથે અયજી કયી ળકળે.

(૨)

ઉભેદલાયે યીક્ષાનુ ાં નાભ, ફેઠક નાંફય અને નાભ/વયનામુ ાં દળાા લલાનુ ાં યશેળે.

(૩)

પી અયજી વાથે યકડેથી કે બા..ઓ. દ્વાયા કિેયીના કાઉન્ટય ય સ્લીકાયલાભાાં આલળે.

(૪)

ઉભેદલાય ટારથી આ અયજી ભકરી ળકળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ,ગાાંધીનગયના
નાભન િસ્ડ બા..ઓ.ભકરલાન યશેળે.

(૫)

ઉત્તયલશીઓનુ ાં ુન:મ ૂલ્માાંકન (Revaluation) પેય તાવણી કઈણ વાંજગભાાં કયલાભાાં આલળે નક્રશ.

૧૮.

(૬)

ગુણની ુન:િકાવણી વવલામ ઉભેદલાયે ભેલેર ગુણ ફાફતના કઈણ વલલાદને આમગ રક્ષભાાં રેળે નક્રશ.

(૭)

Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ના ગુણની ુન:િકાવણી ભાટે ની અયજી ધ્દ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં.

ર્નભણર્ૂ :(૧)

ઉભેદલાયને વનભણકૂ ભાટે merit number અને preference ને ધ્દ્માનભાાં યાિી વલિાયલાભાઅં આલળે. યાં ત ુ યીક્ષાભાાં
વપ થલાથી વનભણ ૂક ભાટે ન શક્ક ભી જત નથી.

(૨)

યાજ્મ વેલાભાાં વનભણ ૂક ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે મગ્મ છે એભ જફૃયી રાગે તેલી તાવ છી વયકાયને વાંત ન થામ
ત તેલા ઉભેદલાયની વનભણકૂ કયલાભાાં આલળે નક્રશ.

(૩)

વનભણકૂ ાભેર ઉભેદલાયે વયકાયના વનમભ મુજફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે.

(૪)

ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં વનભણકૂ ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના વાંફવાં ધત વલબાગને આમગ દ્વાયા
બરાભણ કયલાભાાં આલળે.

(૫)

વનભણકૂ અંગેની વઘી કામાલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શઇ, આ અંગેન કઇ ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્દ્માને
રેળે નશીં.

૧૯.

િેતલણીઓ :
આમગે જે કઈ ઉભેદલાયને
(૧)

તેને ઉભેદલાયી ભાટે કઈણ પ્રકાયે ટે ક ભેલલા ભાટે એટરે કે આમગના અધ્દ્મક્ષ, વભ્મ અથલા કઈ અવધકાયી ય
પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ રાગલગ રગાડલાન પ્રમાવ કયલા ભાટે

(૨)

ફીજાનુ ાં નાભ ધાયણ કયલા ભાટે ,

(૩)

ફીજા ાવે તાનુ ાં નાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે

(૪)

ફનાલટી િટા દસ્તાલેજ અથલા જેની વાથે િેડાાં કયલાભાાં આવ્મા શમ તેલા દસ્તાલેજ વાદય કયલા અથલા ગેયયીવત
આિયલા ભાટે

(૫)

મથાથા અથલા િટા અથલા ભશત્લની ભાક્રશતી છુાલતા શમ તેલા વનલેદન કયલા ભાટે

(૬)

યીક્ષા ભાટે તેની ઉભેદલાયીના વાંફધ
ાં ભાાં અન્મ કઈ અવનમવભત અથલા અમગ્મ વાધનન આશ્રમ રેલા ભાટે

(૭)

યીક્ષા દયબમાન ગેય વ્માજફી વાધનન ઉમગ કયલા ભાટે એટરે કે અન્મ ઉભેદલાયની ઉત્તયલશીભાાંથી નકર કયલા,
ુસ્તક, ગાઈડ, કારી કે તેલા કઈણ છાેરા કે શસ્ત ચરચિત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતિીત દ્વાયા નકર કયલા
કે ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કઈણ ગેયયીવત આિયલા ભાટે

(૮)

રિાણભાાં અશ્રીર બાા અથલા ચફબત્વ ફાફત વક્રશતની અપ્રસ્તુત ફાફત રિલા ભાટે

(૯)

યીક્ષા િાંડભાાં અન્મ કઈ યીતે ગેય-લતાણ ૂક કયલા ભાટે

(૧૦)

યીક્ષાના વાંિારન ભાટે આમગે યકેરા સ્ટાપને વીધી કે આડકતયી યીતે શેયાન કયલા અથલા ળાયીક્રયક યીતે ઈજા કયલા
ભાટે

(૧૧)

 ૂલાલતી િાંડભાાં વનક્રદિષ્ટ કયે રા તભાભ અથલા કઈણ કૃત્મ કયલાન પ્રમત્ન કયલા ભાટે અથલા મથા પ્રવાંગ ભદદગાયી
કયલા ભાટે

(૧૨)

યીક્ષા આલા ભાટે તેને યલાનગી આતા તેના પ્રલેળત્રભાાં આલાભાાં આલેર કઈણ સ ૂિનાન બાંગ કયલા ભાટે ,
દવત ઠમાા શમ ત અથલા દવત શલાનુ ાં જાશેય કયુું શમ ત, તે પજદાયી કામાલાશીને ાત્ર થલા ઉયાાંત–
(ક)
(િ)

આમગ, તે જે યીક્ષાન ઉભેદલાય શમ તે યીક્ષાભાાંથી તેને ગેય રામક ઠયાલી ળકળે , અથલા
(૧)

આમગ વીધી વાંદગી ભાટે રેલાની કઈણ યીક્ષાભાાં ફેવલાભાાંથી અથલા કઈણ ફૃફફૃ
મુરાકાતભાાંથી અથલા

(૨)

યાજ્મ વયકાય તાના શેઠની કઈણ નકયીભાાંથી કામભી યીતે અથલા વનક્રદિષ્ટ મુદ્ત ભાટે ફાકાત

કયી ળકળે.
યાં ત ુ તે અથે તે યૂુ આત કયલા ઈચ્છે , ત ઉભેદલાયને, રેચિતભાાં એલી યૂુ આત કયલાની તક આલાભાાં આલે તે વવલામ િાંડ
(ક) અથલા િાંડ (િ) શેઠની કઈણ વળક્ષા કયી ળકાળે નક્રશ. (ગ) તદઉયાાંત જ તે અગાઉ વયકાયી નકયીભાાં શમ ત, વાંફવાં ધત
વનમભ શેઠ વળસ્તબાંગના ગરાાં રઈ ળકાળે.
૨૦.

અગત્મની સ ૂિનાઓ :
(૧)

ઉભેદલાયને તાની વાથે વેલ્યુરય પન, ટે બ્રેટ, ેજય અથલા ફીજી કઈ ભફાઈર વાંદેળા વ્મલશાયના ઈરેકટ્રવનક્વ –
બ્લ્યુ ટ્રુથ વાધન યીક્ષા િાંડભાાં વાથે રઈ જલાની છૂટ નથી, જેના બાંગ ફદર ઉભેદલાય ભાટે વનક્રદિષ્ટ કયામેર વળક્ષાને
ાત્ર ફનળે.

(૨)

ઉભેદલાય Screening Test (પ્રાથવભક કવટી)ભાાં તથા રેચિત મુખ્મ યીક્ષાભાાં કેલ્યુરેટયન ઉમગ કયી ળકળે નક્રશ.

(૩)

૪૦% કે તેથી લધુ અંધત્લની િાભી ધયાલતાાં ઉભેદલાય જ ઈચ્છે ત રક્રશમાની સુવલધા ભેલી ળકલાને ાત્ર છે .

(૪)

આલા ઉભેદલાયે જે રક્રશમ યાિલાન શમ તેની વાં ૂણા વલગત-(૧) નાભ (૨) વયનામુ ાં (૩) ળૈક્ષચણક રામકાતની ઝેયક્ષ
નકર આમગને યીક્ષા અગાઉ ભકરી આલાની યશેળે અને તેની આમગના ધાયા-ધયણ પ્રભાણે ભાંૂૂયી ભળ્માની
તેઓને જાણ કયલાભાાં આલળે.

(૫)

રક્રશમાની સુવલધા ભેલનાય ઉભેદલાયને યીક્ષાભાાં દય કરાક દીઠ ૨૦ વભવનટન લતય વભમ (Compensatory Time)
ભલાાત્ર યશેળે.

(૬)

ઉભેદલાયને િાવ જણાલલાનુ ાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની િકાવણી દયબમાન કઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી
વનમભ, બયતી યીક્ષા વનમભઅને જાશેયાતની જગલાઈ તથા રાગુ ડતા અન્મ હુકભ મુજફ રામકાત ધયાલતા નથી
તેભ ભાલ ૂભ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઈ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે .

(૭)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેને ચફનઅનાભતના ધયણ રાગુ ડળે.

(૮)

જાશેયાતભાાં ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે .

(૯)

જાશેયાતભાાં જે તે કે ટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અમુક જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભક્રશરા
ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુ ાં
નથી, આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે વલિાયણા થઇ ળકે છે , ુરુ તેભજ ભક્રશરા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે .

(૧૦)

મુખ્મ રેબખત યીક્ષા ભાટે ના અયજીત્રર્ વાથે નીિે દળાક લેર પ્રભાણત્રોની પ્રભાબણત નર્ર અલશ્મ યજૂ ર્યલાની યશેળે.:
(૧)

એવ.એવ.વી.ઈ. અથલા તેની વભકક્ષ યીક્ષાનુ ાં પ્રભાણત્ર કે જેભાાં જન્ભ તાયીિ દળાા લેર શમ. (ળાા છોડલાનુાં
પ્રભાણત્ર ભાન્મ નથી

(૨)

દલી પ્રભાણત્ર, એકથી લધુ દલી શમ ત દયે ક દલીનુ ાં પ્રભાણત્ર.

(૩)

દલીનુ ાં ગુણ ત્રક કે ત્રક [ભાકા ળીટવ]

(૪)

અનાભત જાવત ભાટે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર જાવત પ્રભાણત્ર અને ળાા છડયા નુ ાં પ્રભાણત્ર

(૫)

વા.અને ળૈ..લગાના ઉભેદલાય ભાટે વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠયાલથી વનમત
થમેર ક્રયવળષ્ટ-ક મુજફનુ ાં ‘ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ થત ન શમ’ તેવ ુ ાં તા.૧-૦૪-૨૦૧૭છીની તાયીિનુ ાં
પ્રભાણત્ર અથલા તાયીિ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠયાલથી વનમત કયામેર ગુજયાતી નમ ૂના ‘ક્રયવળષ્ટ –૪’ મુજફનુ ાં
પ્રભાણત્ર.

(૬)

આવથિક યીતે નફા લગોના

ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ િભાાંક : એ.ડફલ્યુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નમ ૂના (અંગ્રેજીભાાં
Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાાં ક્રયવળષ્ટ – ગ)ભાાં ભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્ર (અથાા ત તેઓ EWS Category
શેઠ આલે છે તે ભતરફનુ ાં પ્રભાણત્ર)
(૭)

ળાયીક્રયક યીતે અળકત ઉભેદલાયને વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના ક્રયત્ર િભાાંક : યિ-

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનમત થમેર સુક્રયન્ટે ન્ડન્ટ/ વવવલર વર્જને આેર તફીફી પ્રભાણત્ર.
(૮)

યભત ગભતભાાં પ્રવતવનવધત્લ કયે ર શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૫-૦૨-૮૦ના ઠયાલ
િભાાંક: વીઆયઆય-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ થી વનમત કયલાભાાં આલેર નમુનાભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં
આલેર પ્રભાણત્ર.

(૯)

વયકાયી નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના ક્રયત્ર િભાાંક:
એપઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનમત કયલાભાાં આલેર નમુનાભાાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર
“ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર.”

(૧૦)

નાભભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત ગેઝેટની / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્ર ની નકર.

(૧૧)

વલધલા ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાાં ુન:રગ્ન કયે ર નથી તે અંગેની એપીડેલીટ.

જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગક , ભાજી વૈર્નર્, ળાયીહયર્ અળક્તતા, ભહશરા ર્ે ર્લધલા ૈર્ીના ર્લર્લ્ો ૈર્ી એર્ થી લધુ
ર્લર્લ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હર્સ્વાભાાં તેને રાગુ ડતાાં ર્લર્લ્ો ૈર્ી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
નોંધ :- ઉયોક્ત નામફ વેક્ળન અર્ધર્ાયી, લગક -૩ ની જગ્માના બયતી ર્નમભો તથા મુખ્મ યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ, પી, લમ ભમાક દાભાાં
છૂટછાટ, અયજી ર્મા વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની ર્લગતો, હયર્ળષ્ટ-‘અ’ અને હયર્ળષ્ટ-ર્ / હયર્ળષ્ટ-૪, Annexure KH /
ક્રયવળષ્ટ – ગ નો નમ ૂનો, ળાયીહયર્ યીતે અળક્ત (Disabled) ઉભેદલાયોએ યજૂ ર્યલાના તફીફી પ્રભાણત્રનો નમ ૂનો, વયર્ાયી
ર્ભકિાયીઓએ યજૂ ર્યલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનો નમ ૂનો, યભત ગભતભાાં પ્રર્તર્નર્ધત્લ ર્યે ર શોમ તેન ાંુ ર્નમત નમ ૂનાનુાં પ્રભાણત્ર અને
જાશેયાતની અન્મ લધુ ર્લગતો આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોલા ભળે. આ જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં લધુ
ભાહશતીની જરૂય જણામ તો આમોગની ર્િેયીભાાં ર્િેયી વભમ દયર્ભમાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ યથી ભી ળર્ળે.
આ જાશેયાતના વફાંધભાાં Screening Test (પ્રાથર્ભર્ ર્વોટી) તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯

ના યોજ રેલાભાાં આલળે. લધુ ભાહશતી ભેલલા

આમોગની ર્િેયીભાાં, ર્િેયી વભમ દયમ્માન જરૂય જણામ તો 079-23258980ય વાંર્ક ર્યલો.
ઉભેદલાયોએ જાશેયાતની ઉયોક્ત જોગલાઇઓ તથા આ વાથે વાભેર વાભાન્મ જોગલાઇઓનો વાં ૂણક અભ્માવ ર્માક ફાદ અયજી ર્યલા
જણાલલાભાાં આલે છે .

(એિ. ર્ે. ઠાર્ય)
વાંયક્ુ ત વબિલ
ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ

ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
જાહે રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
જાહે રાતક્રમાાંક - [ ૨૦/૨૦૧૯-૨૦] : નાયબ સેક્શન અધધકારી, વગગ-૩]
૧

નાગહયર્ત્લ:ઉભેદલાય,
(ર્) બાયતનો નાગહયર્ અથલા
(ખ) નેાનો પ્રજાજન અથલા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથલા
(ઘ) ર્તફેટનો ર્નલાક ર્વત જે બાયતભાાં ર્ામભી લવલાટ ર્યલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યુઆયી,૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલેરા શોલા
જોઇએ,અથલા
(િ) મ ૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત ર્ે જે બાયતભાાં ર્ામભી લવલાટ ર્યલાના ઇયાદાથી ાહર્સ્તાન,  ૂલક ાહર્સ્તાન (ફાાંગ્રાદે ળ), ફભાક
(મ્માનભાય), શ્રીરાંર્ા, ર્ેન્મા, યુગાન્ડા જેલા  ૂલક આહિર્ાના દે ળો, વાંયક્ુ ત પ્રજાવત્તાર્ ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય,
ઇથોીમા, અથલા ર્લમેટનાભથી સ્થાાંતય ર્યીને આલેર શોલા જોઇએ યાં ત ુ ેટાક્રભાાંર્ (ખ),(ગ), (ઘ), અને (િ) ભાાં આલતા
ઉભેદલાયોના હર્સ્વાભાાં વયર્ાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોવુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના હર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રર્ આમોગ ર્લિાયણાભાાં રેળે. અને જો

ર્નભણર્ૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ ર્યલાભાાં આલળે તો યાજ્મ વયર્ાય તેભના હર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે
ર્ાભિરાઉ ર્નભણર્ૂ આળે.

૨

જન્ભ તાયીખ:(૧) આમોગ જન્ભ તાયીખના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડક દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે છે .
યાં ત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાક લેર જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનુાં ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ અર્ધર્ાયીએ આેર લમ અને
અર્ધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નર્ર ભોર્રલાની યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અર્ધકૃત અર્ધર્ાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલે ર
શોવુાં જોઇએ ર્ે તેઓએ એવ. એવ. વી. ર્ે તેની યીક્ષાનુાં મ ૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ ર્યલાભાાં
આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાિી જન્ભતાયીખ ............... છે . જે એવ.એવ.વી. ર્ે તેની વભર્ક્ષ યીક્ષાના
પ્રભાણત્રભાાં દળાક લેર જન્ભતાયીખ ર્યતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને ુયતુાં ર્ાયણ છે . ઉભેદલાયે યજુ ર્યે ર લમ અને
અર્ધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની ર્લશ્વાવર્નમતા (credibility) ના આધાયે સ્લીર્ાય ર્ે અસ્લીર્ાયનો ર્નણકમ આમોગ દ્વાયા રેલાભાાં
આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રર્ભાાં દળાક લેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી ર્ોઇણ ર્ાયણવય પેયપાય થઈ ળર્ળે
નશી.

૩

લમ ભમાકદા :(૧) ઉંભય જાશેયાતભાાં દળાક લેર અયજી સ્લીર્ાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે.
(૨) જાશેયાતભાાં દળાક લેર ઉરી લમભમાક દાભાાં નીિે મુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે .

૧

ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભક્રશરા ઉભેદલાય

ાાંિ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૨

મુ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગાના,

ાાંિ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના,
અનુસચુ િત જાવત, અનુસચુ િત જનજાવતના ુરુ
ઉભેદલાય
૩

મુ ગુજયાતના આવથિક યીતે નફા લગાના,

દવ લા (આ છૂટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટે ની છૂટછાટ કે જે ાાંિ લાની

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના,

છે , તેન વભાલેળ થઇ જામ છે , લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં

અનુસચુ િત જાવત, અનુસચુ િત જનજાવતના ભક્રશરા

છૂટછાટ ભળે.)

ઉભેદલાય
૪

ભાજી વૈવનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વક્રશત

For appointment to any vacancy in class-3 and class-

ઉભેદલાય

4 posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman
shall be allowed to deduct the period of actual
military service from his actual age and if the
resultant age does not exceed the maximum age limit
prescribed for the post for which he is seeking
appointment by more than three years, he shall be
deemed to satisfy the condition regarding age limit”
(લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૫

ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય

દવ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાા દાભાાં)

૬

ગુજયાત વયકાયના કભાિાયીઓ: ગુજયાત મુલ્કી વેલા

ગુજયાત વયકાયના કભાિાયીઓને લમ ભમાા દાભાાં કઇણ પ્રકાયની

અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ,

છૂટછાટ ભલાાત્ર નથી.

૧૯૬૭ ની જગલાએ મુજફ ગુજયાત વયકાયની
નકયીભાાં કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે
વાંગ છ ભાવથી કાભગીયી ફજાલતા શમ અને
તેઓની પ્રથભ વનભણ ૂક જાશેયાતભાાંની જગ્માભાાં
દળાા લેર લમ ભમાા દાની અંદય થમેર શમ તેલા
કભાિાયીઓ

૪

ળૈક્ષબણર્ રામર્ાત:(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાક લેર ળૈક્ષબણર્ રામર્ાત અયજી સ્લીર્ાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણર્ રામર્ાત ભાન્મ યુર્નલર્વિટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ.
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યુર્નલર્વિટી/વાંસ્થાના ગુણ ત્રર્ (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રોની સ્લમાં
પ્રભાબણત નર્ર યજુ ર્યલાની યશેળે. ભાત્ર ર્ોરેજના આિામક દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪) ળૈક્ષબણર્ રામર્ાત ર્ાભિરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીર્ાયલાભાાં
આલળે નશી.
(૫) જો જગ્માના બયતી ર્નમભોભાાં દળાક લેર ળૈક્ષબણર્ રામર્ાતની વભર્ક્ષ રામર્ાત ભાન્મ ગણાળે તેલી જોગલાઇ શોમ

તો,

જાશેયાતભાાં દળાક લેર રામર્ાતની વભર્ક્ષ રામર્ાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા ઉભેદલાયે
વભર્ક્ષતા પ્રસ્થાર્ત ર્યતા આદે ળો/અર્ધકૃતતાની ર્લગતો આલાની યશેળે.

૫

ુ ૂબિત જાર્ત, અનસ
ુ ૂબિત જનજાર્ત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક અને આર્થિર્
અનસ

યીતે

નફા લગક :(૧) મ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જનજાર્ત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક અને આર્થિર્ યીતે નફા
લગક ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગક ના ઉભેદલાય તયીર્ે રાબ ભળે.
(૨) અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જનજાર્ત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક અને આર્થિર્ યીતે નફા લગક

ૈર્ી

ઉભેદલાય જે લગકના શોમ તેની ર્લગતો અયજીત્રર્ભાાં અચ ૂર્ આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રર્ના વાંફર્ાં ધત ર્ોરભભાાં જે તે અનાભત ર્ક્ષા દળાક લેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત લગક ના
ઉભેદલાય તયીર્ે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.
(૪) અનાભત લગકનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથકનભાાં વક્ષભ અર્ધર્ાયી દ્વાયા ર્નમત નમુનાભાાં આલાભાાં
આલેર જાર્ત પ્રભાણત્રની નર્ર અયજી વાથે અચ ૂર્ વાભેર ર્યલાની યશેળે. અયજીત્રર્ વાથે જાર્ત પ્રભાણત્રની નર્ર
વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રર્ યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૫) વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગકના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગક ભાાં” નશી થતો
શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે.
(૬) (અ) વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક ના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગક ભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગે ન ાંુ વાભાજજર્ ન્મામ
અને અર્ધર્ાહયતા ર્લબાગનુાં તાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી ર્નમત થમેર ગુજયાતી નમ ૂના ‘હયર્ળષ્ટ-ર્’ મુજફનુાં અથલા
તાયીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠયાલથી ર્નમત ર્યામેર ગુજયાતી નમ ૂના ‘હયર્ળષ્ટ-૪’ મુજફનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યલાનુાં યશેળે.
(૬)(ફ) વાભાજજર્ ન્મામ અને અર્ધર્ાયીતા ર્લબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજફ
‘ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નહશ થલા અંગે ના પ્રભાણત્ર’ની ભશત્તભ અલર્ધ (Validity) ઈસ્યુ થમા-લક વહશત ત્રણ નાણાર્ીમ
લકની યશેળે યાં ત ુ આવુાં પ્રભાણત્ર વાંફર્ાં ધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી ર્યલાની છે લ્રી તાયીખ સુધીભાાં ઈસ્યુ
ર્યામેર શોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયર્ભમાન ઇસ્યુ થમે ુ શળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે
અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નહશ.
(૬)(ર્) હયબણત ભહશરા ઉભેદલાયોએ આવુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-ર્તાની આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યલાનુાં યશેળે. જો આલા
ઉભેદલાયોએ તેભના ર્તની આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યે ર શળે તો તેભની અયજી યદ્દ ર્યલાભાાં આલળે.
(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી ર્યતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગક ભાાં વભાલેળ નહશ થલા અંગેન ાંુ પ્રભાણત્ર’ ની ર્લગતો જણાલેર
શોમ તેની જ નર્ર અયજી વાથે જોડલાની યશેળે. જો આલા પ્રભાણત્રભાાં ર્ોઈ ભ ૂર શોલાને ર્ાયણે ઉભેદલાય જાશેયાતની
છે લ્રી તાયીખ ફાદનુાં નવુાં પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાજજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક ના ઉભેદલાય તયીર્ે ાત્ર
થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગે ન ાંુ પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદાં ડો ધ્માને રેલામ છે . પ્રભાણત્રની અલર્ધ
શલે ત્રણ લકની છે . યાં ત ુ ઉક્ત ભાદાં ડો ૈર્ી ર્ોઈણ ભાદાં ડભાાં આ અલર્ધ દયમ્માન પેયપાય થામ તો તેની સ્લૈચ્ચ્છર્
જાશેયાત વાંફર્ાં ધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-ર્તા/લારીએ સ્લમાં વાંફર્ાં ધત વત્તાર્ધર્ાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભાાં ર્ોઈ
પેયપાય ર્યલાભાાં આલે તો ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગને ર્યલાની યશેળે. ઉભેદલાય/ભાતા-ર્તા/લારી આલી જાશેયાત નહશિં
ર્યીને ર્ોઈણ ર્લગતો છૂાલળે તો તેઓ ર્ામદે વયની ર્ામકલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતનો રાબ યદ્દ
ર્યલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નહશ થલા અંગે ના પ્રભાણત્ર

ભેલલા ભાટે ના ર્ોઈણ ભાદાં ડભાાં પેયપાયની

સ્લૈચ્ચ્છર્ જાશેયાત ર્યલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-ર્તા/લારીની વ્મક્ક્તગત યીતે અને વાંયક્ુ ત યીતે યશેળે.
(૭) આર્થિર્ યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયર્ાયના વાભાજજર્ ન્મામ અને અર્ધર્ાયીતા ર્લબાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯
ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ : ઇ.ડફલ્યુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ર્નમત થમેર નમ ૂના ( અંગ્રેજીભાાં Annexure KH અથલા
ગુજયાતીભાાં હયર્ળષ્ટ-ગ) ભાાં ભેલેર આર્થિર્ યીતે નફા લગો ભાટે ના પ્રભાણત્રના નાંફય અને તાયીખ ઓન રાઇન
અયજી ર્યતી લખતે દળાક લલાના યશેળે. આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વાંફર્ાં ધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી ર્યલાની છે લ્રી
તાયીખ સુધીભાાં ઈસ્યુ ર્યામેર શોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયર્ભમાન ઇસ્યુ થમે ુ શળે, તો જ ભાન્મ
યાખલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નહશ.

(૮) વયર્ાયની પ્રલતકભાન જોગલાઈ મુજફ અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાયો બફનઅનાભત લગકના ઉભેદલાયોની વાથે ર્નમત ધોયણો
(અથાક ત લમભમાક દા ,અનુબલની રામર્ાત, બફનઅનાભત લગકના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના ર્યતાાં લધુ ર્લસ્ત ૃત
ર્યે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા ર્વલામ ોતાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે તો બફનઅનાભત જગ્માની વાભે
ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .
(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાર્ત અંગે જે ર્લગત દળાક લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય ર્યલાની ર્લનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે
નશી.
જો ર્ોઈ ઉભેદલાયે ર્નમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્યુ થમેર ર્નમત નમ ૂનાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યે ર નહશ
અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને બફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ

૬

શોમ તો તેઓની

ર્લિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નહશ.

ભાજી વૈર્નર્ :
(૧) ભાજી વૈર્નર્ ઉભેદલાયોએ અયજીત્રર્ભાાં ર્લગતો આલાની યશેળે.
(૨) ભાજી વૈર્નર્ ઉભેદલાયે હડસ્િાર્જ બુર્ની નર્ર અયજીત્રર્ વાથે અચ ૂર્ ભોર્રલાની યશેળે.
(૩) વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્: આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગલાઇ મુજફ ભાજી
વૈર્નર્ોને અયજીત્રર્ની હર્િંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાાંથી મુક્ક્ત આલાભાાં આલેર છે .

૭

ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો
(ર્) ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રર્ભાાં સ્ષ્ટ ર્લગતો આલાની યશેળે.
(ખ) ળાયીહયર્ અળક્તતા ૪૦% ર્ે તેથી લધુ શોમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીહયર્ અળક્તતાનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે.ળાયીહયર્
અળક્તતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે શરનિરન અળક્તતા અથલા ભગજનો રર્લો તે ૈર્ીની ર્ઇ ળાયીહયર્
અળક્તતા છે તે દળાક લવુ.ાં
(ગ) જાશેયાતભાાં ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળાક લેર ન શોમ,યાં ત ુ જગ્માની પયજોને અનુરૂ
જે પ્રર્ાયની ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશેયાત ભાટે અયજી ર્યી ળર્ળે. આલા
પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના

વભથકનભાાં વાભાન્મ લશીલટ ર્લબાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના હયત્ર

ક્રભાાંર્-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ર્નમત થમેર નમ ૂનાભાાં વયર્ાયી શોક્સ્ટરના

સુર્પ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/ર્વર્લર વર્જન/ભેહડર્ર ફોડક

દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નર્ર અયજી વાથે અચ ૂર્ ભોર્રલાની યશેળે. જો પ્રભાણત્રની નર્ર વાભેર ર્યલાભાાં
નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીહયર્ અળક્તતા ઉભેદલાય તયીર્ેનો રાબ ભલાાત્ર થળે
નશીં.

૮

ભહશરા ઉભેદલાય :
ભહશરાઓની

અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે જગ્મા જે તે ર્ક્ષાના

(category) ુરુ ઉભેદલાયોને પાલી ળર્ાળે.

૯

ર્લધલા ઉભેદલાય :
(૧) ઉભેદલાય ર્લધલા શોમ તો અયજી ત્રર્ભાાં તે ર્ોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ દળાક લવુાં .

(૨) ર્લધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન ર્યે ર શોમ તો અયજી ત્રર્ભાાં તે ર્ોરભ વાભે “શા” અચ ૂર્ રખવુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં
નથી” એભ દળાક લવુાં .
(૩) ર્લધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન ર્યે ર ન શોમ અને ર્લધલા ઉભેદલાય તયીર્ે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો અયજી વાથે ુન:
રગ્ન ર્યે ર નથી તેલી એહપડેર્લટ યજુ ર્યલાની યશેળે.
(૪) ર્લધલા ઉભેદલાયને વયર્ાયની પ્રલતકભાન જોગલાઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંિ ટર્ા ગુણ ઉભેયલાભાાં આલળે.
(૫) ર્ોઇ ભહશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી ર્યે તે વભમે “ર્લધલા” ન શોમ, યાં ત ુ અયજી ર્માક ફાદ અથલા જાશેયાત
પ્રર્વધ્ધ થમાની છે લ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રહક્રમાના ર્ોઇણ તફક્કે “ર્લધલા” ફને અને તે અંગે જરૂયી
દસ્તાલેજી  ૂયાલાઓ યજુ ર્યે તો તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રહક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાર્ી શોમ તે તફક્કાથી
જ તેલા ભહશરા ઉભેદલાયોને “ર્લધલા ભહશરા ઉભેદલાય” તયીર્ે ના રાબ આલાભાાં આલળે. જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ ભાજી
વૈર્નર્, ળાયીહયર્ અળક્તતા, ભહશરા ર્ે ર્લધલા ૈર્ીના ર્લર્લ્ો ૈર્ી એર્

થી લધુ ર્લર્લ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હર્સ્વાભાાં તે ને

રાગુ ડતા ર્લર્લ્ો ૈર્ી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.

૧૦

ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:(૧) ગુજયાત વયર્ાયના વયર્ાયી /અધક વયર્ાયી/ વયર્ાય શસ્તર્ના ર્ોોયે ળન /ર્ાં નીઓભાાં વેલા ફજાલતા અર્ધર્ાયીઓ /
ર્ભકિાયીઓ આમોગની

જાશેયાતના

વાંદબકભાાં ફાયોફાય અયજી ર્યી

ળર્ળે

અને

તેની જાણ ઉભેદલાયે

ોતાના

ર્લબાગ/ખાતા/ર્િેયીને અયજી ર્માક ની તાયીખથી હદન-૭ ભાાં અચ ૂર્ ર્યલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના ર્નમોક્તા તયપથી અયજી
ભોર્રલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાાં અયજી ર્યલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ ર્યલાભાાં આલળે તો તેઓની
અયજી નાભાંજુય ર્યી ઉભેદલાયી યદ ર્યલાભાાં આલળે.
(૨) ર્ે ન્દ્ર વયર્ાયની અથલા અન્મ ર્ોઇણ યાજ્મ વયર્ાયની નોર્યીભાાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે ર્નભણ ૂર્ અર્ધર્ાયીનુાં
ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ ર્યલાનુાં યશેળે.
(૩) રૂફરૂ મુરાર્ાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અર્ધર્ાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર અવરભાાં
યશેળે.

૧૧ ગે યરામર્ ઉભેદલાય :ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ ર્ે અન્મ જાશેય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયર્ાયી /અધક વયર્ાયી /વયર્ાય
શસ્તર્ની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગેયરામર્ ઠયાલેર શોમ તો તેની ર્લગત અયજીત્રર્ભાાં
આલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામર્નો વભમ િાુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને
ાત્ર ફનળે.

૧૨

પયજજમાત ર્નવ ૃર્ત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયર્ાયી વેલા/ વયર્ાય શસ્તર્ની ર્ાં ની ર્ે ફોડક ર્ોોયે ળનભાાંથી ક્યાયે મ ણ
પયજજમાત ર્નવ ૃર્ત્ત, રૂખવદ ર્ે ફયતયપ ર્યલાભાાં આલેર શોમ તો અયજીત્રર્ભાાં તેની ર્લગત
આલાની યશેળે.

૧૩

ુ ફની અયજીઓ યદ ર્યલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લરૂે
નીિે દળાકવ્મા મજ
છે જે વાં ૂણક નથી

)

યજુ

ર્યલાનુાં

(૧) અયજીભાાં દળાક લેર ર્લગતો અધ ૂયી ર્ે અવાંગત શોમ.
(૨) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ ર્યે ર ન શોમ.
(૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોર્રાલેર શોમ.
(૪) અયજીભાાં ાવોટક વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ ર્યે ર ન શોમ.
(૫) અનાભત ર્ક્ષાના તથા ળાયીહયર્ અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રર્ વાથે વક્ષભ અર્ધર્ાયી દ્વાયા અામેર
પ્રભાણત્રની નર્ર યજુ ર્યે ર ન શોમ.
(૬) ભાજી વૈર્નર્ ઉભેદલાયે હડસ્િાર્જ બુર્ની નર્ર યજુ ર્યે ર ન શોમ
(૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણર્ રામર્ાતના વાંદબકભાાં ભાર્ક ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નર્ર યજુ ર્યે ર ન શોમ.
(૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નર્ર યજુ ર્યે ર ન શોમ.
(૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રર્ભાાં અનુબલ દળાક લેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી ર્યલાની થતી શોમ) યાં ત ુ તેના વભથકનભાાં
પ્રભાણત્ર યજુ ર્યે ર ન શોમ અથલા તો યજુ ર્યે ર પ્રભાણત્રભાાં તેઓ અનુબલનો વભમગાો, મુ ગાય, કુ ર ગાય અને
અનુબલનો પ્રર્ાય દળાક લેર ન શોમ,અનુબલનુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ તથા વક્ષભ વત્તાર્ધર્ાયીની વશી
ર્લનાનુાં શોમ.
(૧૦) તફીફી ર્ળક્ષણ ર્લમર્ જ્ગગ્માની જાશેયાતભાાં ભેલેર દલી ભેડીર્ર ર્ાઉંર્વર ભાન્મ છે , તેવ ુ યુર્નલવીટી અથલા ર્ોરેજના
વક્ષભ અર્ધર્ાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યે ર ન

૧૪

શોમ.

ર્નભણ ૂર્ :1.

ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં ર્નભણ ૂર્ ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયર્ાયશ્રીના

વાંફર્ાં ધત ર્લબાગને આમોગ દ્વાયા

બરાભણ ર્યલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી ર્નભણ ૂર્ત્ર ભેલતાાં શેરાાં ર્ોમ્્યુટય અંગે ની વીવીવી અથલા તેની
વભર્ક્ષ યાજ્મ વયર્ાય લખતોલખત નક્કી ર્યે તેલી રામર્ાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ પ્રર્ાયની

રામર્ાત નશીં

ધયાલનાય ઉભેદલાય ર્નભણ ૂર્ને ાત્ર ફનળે નશીં.
2.

ર્નભણર્ૂ અંગે ની વઘી ર્ામકલાશી વયર્ાયશ્રી દ્વાયા ર્યલાભાાં આલતી શોલાથી આ અંગે નો ર્ોઇણ ત્રવ્મલશાય આમોગ
ધ્માને રેળે નશીં.

3.

ઉભેદલાયે

તેની ળૈક્ષબણર્ રામર્ાત / અનુબલ /ઉંભય લગે યેના વભથકનભાાં યજુ ર્યે ર પ્રભાણત્રો ર્ોઇણ તફક્કે

અમોગ્મ ભાુભ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની ર્નભણ ૂર્ ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે અને
આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પોજદાયી ધાયા શેઠની ર્ામકલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે
ર્ે, તેભણે યજુ ર્યે રા પ્રભાણત્રો ખુફજ િોર્વાઈથી ુણક યીતે ખયાઈ ર્માક ફાદ જ આમોગભાાં યજુ ર્યલા.

૧૫

ગે યલતકણર્
ાં ૂ અંગે દોર્ત ઠયે રા ઉભેદલાયો ર્લરૂધ્ધ ગરાાં :ઉભેદલાયોને આથી િેતલણી આલાભાાં આલે છે ર્ે તેઓએ અયજીત્રર્ભાાં ર્ોઇણ પ્રર્ાયની ખોટી ભાહશતી

દળાક લલી

નશી,તેભજ આલશ્મર્ ભાહશતી છૂાલલી નશી,ઉયાાંત તેઓએ યજુ ર્યે ર અવર દસ્તાલેજો ર્ે તેની પ્રભાબણત નર્રભાાં ર્ોઇણ
વાંજોગોભાાં સુધાયો અથલા પેયપાય અથલા ફીજા ર્ોઇણ િેડાાં ર્યલા નશીં અથલા તેઓએ આલા િેડાાં ર્યે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજો
યજુ ર્યલા નશી,જો એર્જ ફાફતના ફે ર્ે તેથી લધુ દસ્તાલેજોભાાં અથલા તેની પ્રભાબણત નર્રભાાં ર્ોઇણ પ્રર્ાયની અિોર્વાઇ
અથલા ર્લવાંગતતા જણામ તો તે ર્લવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ ર્યલી.જો ર્ોઇ ઉભેદલાય આમોગ દ્વાયા દોર્ત જાશેય
થમેર શોમ અથલા થામ તો ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે ર્ોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રા્ત ર્યલા
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) ર્ોઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ ર્ટથી ર્ાભ ુણક ર્યાવ્યુ શોમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ ર્માક શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ ર્યતી લખતે Scanning ભાાં ર્ોઈ િેડા ર્યે ર શોમ,
() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોમુર્ત અથલા ખોટા ર્નલેદનો ર્યે ર શોમ,
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે ર્ોઇણ અર્નમર્ભત ર્ે અનુબિત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ ,

(૭) ર્વોટી વભમે ર્ોઇ અનુબિત વાધનોનો ઉમોગ ર્મો શોમ ,
(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા ર્ે અર્ળષ્ટ ફાફતો વહશતની અવાંગત ફાફતો યજુ ર્યે ર શોમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં ર્ોઇણ યીતની ગેયલતકણર્ૂ આિયલી,જેલી ર્ે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નર્ર ર્યલી, ુસ્તર્, ગાઇડ,
ર્ારી તેલા ર્ોઇણ છાેર ર્ે શસ્તબરબખત વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતિીત દ્વાયા ર્ે ર્ોઇ વાાંર્ેર્તર્ યીતે નર્ર ર્યલા ર્ે
અન્મ ઉભેદલાયોને નર્ર ર્યાલલાની ગેયહયતીઓ ૈર્ી ર્ોઇણ ગેયયીતી આિયલા ભાટે ,
(૧૦) આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની ર્ાભગીયી અંગે ર્નયુર્ત થમેરા ર્ભકિાયીઓને જલણી ર્યલી, ર્ોઇણ પ્રર્ાયની ળાયીહયર્ ઇજા
શોિાડલી અથલા
(૧૧ ) ઉયોર્ત જોગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ર્ અથલા ર્ોઇણ કૃત્મ ર્યલા ર્ે ર્યાલલા પ્રમત્ન ર્મો શોમ

તેણે ર્ે વીધી

અથલા આડર્તયી યીતે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીિે દળાક લેર ર્ળક્ષા ઉયાાંત આોઆ, પોજદાયી ર્ામકલાશીને
ાત્ર ફનળે.
(ર્) આમોગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીર્ે ગે યરામર્ ઠયાલી ળર્ાળે, અને /અથલા
(ખ) તેને આમોગ રે તેલી ર્ોઇણ યીક્ષા ર્ે ર્ોઇણ રૂફરૂ મુરાર્ાત ભાટે ર્ામભી ર્ે મુર્યય
મુદત ભાટે
(૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય ર્ોઇણ યીક્ષા ર્ે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયર્ાય શેઠની ર્ોઇણ નોર્યીભાાંથી વયર્ાય દ્વાયા ગેયરામર્ ઠયાલી ળર્ાળે અને
(ગ) જો વયર્ાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શોમ તો તેના ર્લરૂધ્ધ વમુબિત ર્નમભો અનુવાય
ર્ળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ ળર્ાળે.
(૧ય) ઉયોર્ત ર્લગતોભાાં ર્નહદિ ષ્ટ ર્યે ર ર્ળક્ષા ર્યતા શેરા આમોગ/ વયર્ાય દ્વાયા ઉભેદલાયને
/ર્ભકિાયીને
(૧) આયોનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા ર્ે વના પ્રર્ાય ફાફતે,
(ય) રેબખતભાાં ર્ળક્ષા અંગે ફિાલનામુ-ાં શર્ીર્ત યજુ ર્યલા અને
(૩) ર્ળક્ષા અંગે ર્નમત વભમ ભમાક દાભાાં રૂફરૂ યજુઆત ર્યલાની તર્ આલાભાાં આલળે.

(એિ. ર્ે. ઠાર્ય)
વાંયક્ુ ત વબિલ
ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ

નોંધ : નામફ વેક્ળન અર્ધર્ાયી, લગક -૩ ની જગ્માના બયતી ર્નમભો, અયજીત્રર્ વાથે જોડલાના આલશ્મર્ પ્રભાણત્રોની
માદી, લમ ભમાક દાભાાં છુટછાટ, અયજી ર્મા વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની ર્લગતો, હયર્ળષ્ટ’ર્’ નો નમ ૂનો, વયર્ાયી
ર્ભકિાયીએ યજૂ ર્યલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનો નમ ૂનો અને જાશેયાતની અન્મ લધ ુ ર્લગતો આમોગની ર્િેયીના નોટીવ ફોડક
અને આમોગની લેફવાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોલા ભળે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt. No. 20/2019-20
Online Applications are invited from 16/08/2019(13:00 hours) to 31/08/2019(13:00 hours) for the
following 154 posts of Secretariate Department. The reservation for S. E. B.C., E.W.S., S.C., S. T. & Women
candidates is as under. 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.
Note : Tentative date of Screening (Primary) Test : 08/12/2019
Tentative month of Screening (Primary) Test Result : February-2020
Tentative date of mains written examination : 24/05/2020 & 31/05/2020
Tentative month of mains written examination Result : August-2020

Name of
Post
Deputy
Section
Officer
(Secretariate)
, class-3

Total
Posts

154

Out of Category wise posts reserved
for women

Category wise Posts

Post reserved
out of the total
Posts

Gen.

E.W.S.

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Gen.

E.W.S

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Phy.
Dis

Ex-Ser

69

15

38

09

23

22

05

12

02

07

05

15

For Disabled candidates :Disabled candidates having following disability can apply for the post.

Name of Post

B / LV

HH

Mobility Impairments

Deputy Section
Officer
(Secretariate)

40 % to 100%

40 % to 100%

OA,OL,BL,OLA,BLOA

Out of the above mentioned 05 posts reserved for physically disabled candidates, 02 post are reserved for B / LV
Candidates, 02 post are reserved for HH Candidates and 01 post is reserved for Mobility Impairments Candidates.
Candidate having disability described as per above Annexure can apply. The candidates possessing other than the
prescribed physical disability are not eligible to apply.

Note : The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved
category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
E.Q. :(i) A candidate shall hold a Bachelor’s degree obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under Central or 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 or possess an equivalent qualification recognized by the Government; and
(ii) Basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and
Recruitment (General) Rules 1967;
(iii) Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.
(iv) A candidate who has appeared or intends to appear or awaiting the result of the final semester/year
of the required qualification can apply, but the candidate has to qualify and submit the required

qualification as advertised before the last date of submitting the application for mains examination. Also,
the candidate must have completed 20 years of age on the last date of online application.
Pay Scale : Rs.38,090/- (Fix Pay) for 5 years. Rs.39,900-1,26,600 /- Paymatrix -Rs.39,900-1,26,600 after
completion of the satisfactory service of 5 years.
Age : A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 35 years
as on 31/08/2019. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under :
1.
2.
3.
4.

General Category Women Candidates
Male Candidates of E.W.S., S.E.B.C , S.C. &
S.T. Category
Women Candidates of E.W.S., S.E.B.C , S.C. &
S.T. Category
Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O.

5.

Disabled Candidates

6.

Government Servant

05 years (subject to maximum 45 years )
05 years (subject to maximum 45 years )
10 years (including 5 years relaxation of reservation for
female candidates)(subject to maximum 45 years)

For appointment to any vacancy in class-3 and
class-4 posts in Gujarat Government, an ExServiceman shall be allowed to deduct the
period of actual military service from his actual
age and if the resultant age does not exceed the
maximum age limit prescribed for the post for
which he is seeking appointment by more than
three years, he shall be deemed to satisfy the
condition regarding age limit” (subject to
maximum 45 years )
maximum up to 10 (ten) years subject to his / her
ability to discharge duties attached to the posts, as may
be performed by any other normal persons, on the bais
of production of medical certificate prescribed by GAD
circular dated 01-12-2008 from the Medical Board.

No relaxation in upper age will be available to
Government Servant

The details of advertisement can be seen on websitehttp://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

(H.K.THAKAR)
Joint Secretary
Gujarat Publi c Service Commission

