ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૧ શાખા

જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૨/૨૦૨૦૨૧: ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકની ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ કવિશ્નરશ્રીની
કચેરી હસ્તકની િહીિટી અવિકારી, િગગ-૨ સંિગગની કુલ-૦૧ જગ્યાના ઉિેદિાર પસંદ કરિા િાટે તા.
૧૦/૧૧/૨૦૨૦,૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦,૧૩.૦૦ કલાક સુિીિાં ઓનલાઈન અરજીઓ િંગાિિાિાં

આિે છે . આ જાહેરાત અ્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલાં ‘જાહેરાતની સાિા્ય જોગિાઈઓ’ અને
ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત તેિજ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસબોર્ગ પર
તથા આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોિા વિનંતી છે . ત્યારબાદ જ ઉિેદિારે અરજી
કરિાની રહેશે.
પ્રાથવિક કસોટી યોજિાની તારીખ: ૨૩/૦૫/૨૦૨૧
પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિનો સ ૂચચત િરહનો: જુલાઇ-૨૦૨૧
રૂબરૂ મુલાકાતનો સ ૂચચત િરહનો: સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૧
આખરી પરરણાિ: રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કાિકાજના રદિસો દરમ્યાન પ્રવસધ્િ કરિાિાં આિશે.
જગ્યાનુ ં નાિ: ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકની ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનીજ કવિશ્નરશ્રીની

કચેરી હસ્તકની

િહીિટી અવિકારી િગગ-૨ સંિગગની કુલ-૦૧ જગ્યા
સાંવગગ ન ાંુ નામ

ક્રમ

કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે
અનામત જગ્યાઓ

૧

ચબન અનાિત

૦૧

૦૦

૨

આવથિક રીતે નબળા િગો

૦૦

૦૦

૩

સા. અને શૈ.પ.િગગ

૦૦

૦૦

૪

અનુસ ૂચચત જાવત

૦૦

૦૦

૫

અનુસ ૂચચત જનજાવત

૦૦

૦૦

કુલ

૦૧

૦૦

નોંધ:
(૧) અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો ચબન-અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તે સંજોગોિાં તેઓને ચબનઅનાિતની કક્ષા િાટેના િોરણો લાગુ પર્શે.
(૨) ઉક્ત જગ્યા િાટે શારીરરક વિકલાંગતા િરાિતા ઉિેદિારો િાટે અનાિત રાખિાિાં આિેલ નથી. પરં ત ુ OL
અને OA પ્રકારની વિકલાંગતાિાળા ઉિેદિારો અરજી કરી શકશે. જેિાંથી OL અને OA પ્રકારની વિકલાંગતા
િરાિતા ઉિેદિારો 40% થી 100% સુિીની વિકલાંગતા હોય તેિા ઉિેદિારો અરજી કરી શકશે.

(1) Educational Qualification: possess a degree obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions

recognised as such or declared to be a deemed as a University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognised by the Government;
(2) Experience:
(I) have about five years experience of administration in the Government/Local Bodies/Government
Undertaking/Board/Corporation/Limited company established under the Companies Act, 2013 or
University on the post which can be considered equivalent to the post not below the rank of Head
Clerk, class III in the subordinate services of the Commissionerate of Geology and Mining under the
Industries and Mines Department;
(૩) ગુજરાત મુલકી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સાિા્ય) વનયિો, ૧૯૬૭િાં ઠરાવ્યા પ્રિાણેની કોમ્પ્યુટરના
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િરાિતો હોિો જોઇશે; અને
(૪) ગુજરાતી અથિા રહ્દી અથિા તે બન્નેન ુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન િરાિતો હોિો જોઇશે.
પગાર િોરણ:- પે બે્ર્ રૂ.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦/- (લેિલ-૮)
ઉંિર:- ૪૦ િર્ગથી િધુ નહીં.
(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે.
(૨) જાહેરાતિાં ઉપલી િયિયાગદા આપિાિાં આિેલ છે , તેિાં નીચે મુજબની છૂટછાટ િળિાપાત્ર છે .
૧

શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો

દસ િર્ગ (િધુિાં િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાં)

૨

ગુજરાત સરકારના કિગચારીઓ: ગુજરાત (૧) જાહેરાતિાં લાયકાત તરીકે અનુભિ િાંગેલ
મુલ્કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી હોય તો ઉપલી િયિયાગદા લાગુ પર્શે નહીં
(સાિા્ય)

વનયિો,

૧૯૬૭

ની (૨) જાહેરાતિાં અનુભિને લાયકાત તરીકે િાંગેલ

જોગિાઇઓ મુજબ ગુજરાત સરકારની ન હોય પરં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,પશુ
નોકરીિાં કાયિી િોરણે અથિા હંગાિી ચચરકત્સાની પદિી કે રર્પ્લોિાની જગ્યા પર
િોરણે સળંગ છ િાસ સુિી કાિગીરી વનિણકં ૂ પાિેલ કિગચારીને જાહેરાતિાંની આિી
બજાિતા

હોય

અને

તેઓની

પ્રથિ લાયકાતિાળી જગ્યા (Any such post) િાટે ઉપલી

વનિણકં ૂ જાહેરાતિાંની જગ્યાિાં દશાગિેલ િયિયાગદા લાગુ પર્શે નહીં
િયિયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા (૩) જાહેરાતિાં દશાગિેલ જગ્યા િાટે અનુભિ એક
કિગચારીઓ

લાયકાત

તરીકે

િાંગેલ

ન

હોય

ત્યારે

જે

સંિગગિાંથી બઢતી િળિાપાત્ર હોય તેિાં ફરજ
બજાિતા કિગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના
સિય અથિા િધુિાં િધુ પાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે
બે પૈકી જે ઓછં હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે.

(આશા શાહ)
ુ ત સચિવ
સાંયક
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧ નાગહરકત્વ:ઉિેદિાર,
(ક) ભારતનો નાગરરક અથિા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા
(ઘ) વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતિાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જા્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતિાં
આિેલા હોિા જોઇએ,અથિા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતિાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂિગ પારકસ્તાન
(બાંગ્લાદે શ), બિાગ (મ્યાનિાર), શ્રીલંકા, કે્યા, યુગા્ર્ા જેિા પ ૂિગ આરિકાના દે શો, સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક
ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, િલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનાિથી સ્થળાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ
પરં ત ુ પેટાક્રિાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) િાં આિતા ઉિેદિારોના રકસ્સાિાં સરકારે પાત્રતા પ્રિાણપત્ર
આપેલ હોવુ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ વવિારણામાાં
લેશ.ે અને જો વનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામિલાઉ વનમણ ૂક આપશે.
૨ અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતાં િધુ જાહેરાત િાટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત િાટે અલગ અલગ અરજી કરિાની
રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે.
(૨) ચબન અનાિત િગગના ઉિેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસિાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા
ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવિિસ ચાજીસ ફી ભરિાની રહેશે. અનાિત િગગના ઉિેદિારો (આવથિક
રીતે નબળા િગો, સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ, અનુસ ૂચચત જાવત અને અનુસ ૂચચત જનજાવત)
તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉિેદિારો અને િાજી સૈવનકોને ફી ભરિાિાંથી મુક્ક્ત આપિાિા આિેલ છે . જેથી
તેિણે કોઇ ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૩) અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો જો ચબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે નહી.
(૪) અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો િાટે જાહેરાતિાં અનાિત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાં આિા ઉિેદિારો
ચબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તેિને પસંદગી િાટે ચબનઅનાિતના િોરણો લાગુ પર્શે.
(૫) જાહેરાતિાં િરહલા ઉિેદિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીિાં િરહલા ઉિેદિારો
અરજી કરી શકે છે .
(૬) જાહેરાતિાં જે તે કેટેગરીિાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી િરહલા ઉિેદિારો િાટે અમુક જગ્યાઓ અનાિત હોય ત્યારે
િરહલા ઉિેદિારોની અનાિત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉિેદિારો િાટે
અનાિત છે તેિ ગણિાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેિજ િરહલા ઉિેદિારોની પસંદગી િાટે વિચારણા

થઇ શકે છે , પુરુર્ તેિજ િરહલા ઉિેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા
િરહલા ઉિેદિાર િાટે અનાિત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સાિે િરહલા ઉિેદિાર પણ પસંદગી પાિી
શકે છે .
(૭) જાહેરાતિાં િાત્ર િરહલા ઉિેદિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીિાં પુરુર્ ઉિેદિાર
અરજી કરી શકે છે કેિ કે િરહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી િાટે પુરુર્
ઉિેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે . પરં ત ુ જે જગ્યાઓ િરહલા ઉિેદિારો િાટે જ અનાિત હોય અને તે
ુ ા પસંદગી પાિે/જેટલી સંખ્યાિાં પસંદગી પાિે તો તેિને જ પ્રથિ
જગ્યા ઉપર િરહલા ઉિેદિારો પુરેપર
વિચારણાિાં લેિાના થશે અને કોઇ િરહલા ઉિેદિાર પસંદ ન થાય કે ઓછા િરહલા ઉિેદિાર પસંદ થાય
તો તેટલા પ્રિાણિાં પુરુર્ ઉિેદિારોને ધ્યાનિાં લેિાિાં આિશે. (દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા િરહલા ઉિેદિાર
િાટે અનાિત છે અને ૦૮ િરહલા ઉિેદિાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉિેદિારો પસંદગી પાિી શકે
છે .
(૮) પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિના આિારે જે ઉિેદિારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેિણે આયોગ
જણાિે ત્યારે જરૂરી પ્રાિાણપત્રો/ દસ્તાિેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની િેબસાઇટ https://gpsciass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોર્ કરિાના રહેશે.
૩ જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જ્િ તારીખ ના પુરાિા િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપત્ર જ
િા્ય રાખે છે . પરં ત ુ આ પ્રિાણપત્રિાં દશાગિલ
ે જ્િતારીખ ખોટી હોિાનુ ં ઉિેદિાર િાને તો સક્ષિ
અવિકારીએ આપેલ િય અને અવિિાસના પ્રિાણપત્રની પ્રિાચણત નકલ િોકલિાની રહેશે. આ
પ્રિાણપત્રિાં અવિકૃત અવિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની
પરીક્ષાનુ ં મ ૂળ પ્રિાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સિક્ષ રજૂ કરિાિાં આિેલ પુરાિાઓને આિારે
ઉિેદિારની સાચી જ્િતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સિકક્ષ પરીક્ષાના પ્રિાણપત્રિાં
દશાગિલ
ે જ્િતારીખ કરતાં જુદી છે તથા િાનિાને પુરતુ ં કારણ છે . ઉિેદિારે રજુ કરે લ િય અને
અવિિાસનુ ં પ્રિાણપત્ર તેની વિશ્વાસવનયતા (credibility) ના આિારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોગ
દ્વારા લેિાિાં આિશે.
(૨) ઉિેદિારે અરજી પત્રકિાં દશાગિલ
ે જ્િ તારીખિાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.

૪

વયમયાગદા :(૧) ઉંિર જાહેરાતિાં દશાગિલ
ે અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે.
(૨) જાહેરાતિાં દશાગિલ
ે
ઉપલી િયિયાગદાિાં નીચે મુજબની છૂટછાટ િળિાપાત્ર છે .
૧

મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો,

પાંચ િર્ગ (િધુિાં િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાં)

સા.શૈ.પ. િગગ, અનુ. જાવત અને અનુ.જન
જાવત િગગના ઉિેદિારો
૨

મ ૂળ

ગુજરાતના

ચબનઅનાિત

િગગના

પાંચ િર્ગ (િધુિાં િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાં)

િરહલા ઉિેદિારો
૩

મ ૂળ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો,

દસ િર્ગ (િધુિાં િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાં)

સા.શૈ.પ. િગગ, અનુ. જાવત અને અનુ.જન
જાવત િગગના િરહલા ઉિેદિારો
૪

શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો

દસ િર્ગ (િધુિાં િધુ ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાં)

૫

ગુજરાત સરકારના કિગચારીઓ: ગુજરાત

(૧) જાહેરાતિાં લાયકાત તરીકે અનુભિ િાંગલ
ે

મુલ્કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી

હોય તો ઉપલી િયિયાગદા લાગુ પર્શે નહીં

(સાિા્ય) વનયિો, ૧૯૬૭ ની જોગિાઇઓ

(૨) જાહેરાતિાં અનુભિને લાયકાત તરીકે િાંગલ
ે

મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીિાં કાયિી

ન હોય પરં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,પશુ

િોરણે અથિા હંગાિી િોરણે સળંગ છ િાસ

ચચરકત્સાની પદિી કે રર્પ્લોિાની જગ્યા પર વનિણકં ૂ

સુિી કાિગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની

પાિેલ

પ્રથિ

વનિણકં ૂ

જાહેરાતિાંની

કિગચારીને

જાહેરાતિાંની

આિી

જગ્યાિાં લાયકાતિાળી જગ્યા (Any such post) િાટે ઉપલી

દશાગિલ
ે
િયિયાગદાની અંદર થયેલ હોય

િયિયાગદા લાગુ પર્શે નહીં

તેિા કિગચારીઓ

(૩) જાહેરાતિાં દશાગિેલ જગ્યા િાટે અનુભિ એક
લાયકાત તરીકે િાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સંિગગિાંથી
બઢતી

િળિાપાત્ર

હોય

તેિાં ફરજ

બજાિતા

કિગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સિય અથિા
િધુિાં િધુ પાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં
હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે.

૫ શૈક્ષચણક લાયકાત:(૧) ઉિેદિાર જાહેરાતિાં દશાગિેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ િરાિતા હોિા
જોઇએ.
(૨) ઉિેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત િા્ય યુવનિવસિટી/સંસ્થાિાથી િેળિેલ હોિી જોઇએ.

(૩) ઉિેદિારે અરજી સાથે િા્ય યુવનિવસિટી/સંસ્થાના ગુણ પત્રક (બિા જ િર્ો/સેિેસ્ટર)અને પદિી
પ્રિાણપત્રોની સ્િયં પ્રિાચણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રિાણપત્ર િા્ય
ગણિાિાં આિશે નહી.
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કાિચલાઉ િોરણે િા્ય રાખિી તેિો ઉિેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિાિાં આિશે નહી.
(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયિોિાં દશાગિલ
ે શૈક્ષચણક લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત િા્ય ગણાશે તેિી જોગિાઇ
હોય

તો, જાહેરાતિાં દશાગિલ
ે લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત ઉિેદિાર િરાિે છે તેિો તેિનો હક્ક દાિો

હોય તો આિા ઉિેદિારે સિકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવિકૃતતાની વિગતો આપિાની રહેશે.
ુ વ:૬ અનભ
(૧) િાંગેલ અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાં આિશે.
(૨)(અ) જાહેરાતિાં અ્યથા જોગિાઇ કરિાિાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો િેળિિાિાં આિે તે
તારીખથી,
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સંદભગિાં અનુભિ ગણિાિાં આિશે.
(૩) ઉિેદિારે અરજીિાં જે અનુભિ દશાગિલ
ે હોય તેના સિથગનિાં અનુભિનો સિયગાળો (રદિસ, િાસ, િર્ગ),
મ ૂળ પગાર અને કુલ પગારની વિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/િેળિેલ અનુભિની વિગતો સાથેન ુ ં
સ્િયંસ્પષ્ટ પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે. આવુ ં પ્રિાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષિ સત્તાવિકારીની સહી
અને તારીખ સાથેન ુ ં રજુ કરિાનુ ં રહેશે. ઉિેદિારે આપેલ Self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ
પ્રિાણપત્ર િા્ય ગણિાિાં આિશે નરહ.
(૪) ઉિેદિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રિાણપત્રોિાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનંતી િા્ય રાખિાિાં
આિશે નહીં.જો ઉિેદિારો દ્રારા સંપ ૂણગ વિગતો સાથેના અનુભિનુ ં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરિાિાં આિશે નરહ, તો
ઉપલબ્િ પ્રિાણપત્ર / વિગતોના આિારે આયોગ વનણગય કરશે. જે ઉિેદિારોને બંિનકતાગ રહેશે.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રે્ટીસશીપ, તાલીિી, િાનદિેતન, આિંવત્રત ફૅકલ્ટી, ઇ્ચાર્જ ( (મ ૂળ હોદા
વસિાયની િિારાની કાિગીરી), Against post તરીકે ઉિેદિારે િેળિેલ અનુભિ િા્ય અનુભિ તરીકે
ગણતરીિાં લેિાિાં આિશે નહીં. ઉપરાંત અભ્યાસકાળ દરવિયાન િેળિેલ અનુભિ (ઉ.દા. Ph.D. દરવિયાન
િેળિેલ સંશોિનનો અનુભિ, Ph.D. િાટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે
કરે લી કાિગીરી) િા્ય રાખિાિાં આિશે નહી.
ુ ૂચિત જાવત, અનસ
ુ ૂચિત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે નબળા વગગ :૭ અનસ
(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ અને
આવથિક રીતે નબળા િગગ ના ઉિેદિારોને જ અનાિત િગગના ઉિેદિાર તરીકે લાભ િળશે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ અને આવથિક રીતે નબળા
િગગ પૈકી ઉિેદિાર જે િગગના હોય તેની વિગતો અરજીપત્રકિાં અચ ૂક આપિી.
(૩) ઉિેદિારે અરજીપત્રકના સંબવં િત કોલિિાં જે તે અનાિત કક્ષા દશાગિલ
ે નહી હોય તો પાછળથી અનાિત
િગગના ઉિેદિાર તરીકે લાભ િેળિિાનો હક્ક દાિો િા્ય રાખિાિાં આિશે નહીં.

(૪) અનાિત િગગનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેદિારે તેના સિથગનિાં સક્ષિ અવિકારી દ્વારા વનયત નમુનાિાં
આપિાિાં આિેલ જાવત પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સાિેલ કરિાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે
જાવત પ્રિાણપત્રની નકલ સાિેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિાિાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ
થિાને પાત્ર બનશે.
(૫) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિારોને અનાિતનો લાભ જો તેઓનો સિાિેશ “ઉન્નત
િગગિાં” નહી થતો હોય તો જ િળિાપાત્ર થશે.
(૬)(અ) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિારોએ ઉન્નત િગગિાં સિાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં
સાિાજજક ્યાય અને અવિકારરતા વિભાગનુ ં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ગુજરાતી
નમ ૂના ‘પરરવશષ્ટ-ક’ મુજબનુ ં અથિા નિા વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરવશષ્ટ-૪’ મુજબનુ ં
પ્રિાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ં રહેશે.
(૬)(બ) સાિાજજક

્યાય

અને

અવિકારીતા

વિભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠરાિ

ક્રિાંક

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ ‘ઉન્નત િગગિાં સિાિેશ નરહ થિા અંગેના પ્રિાણપત્ર’ની િહત્તિ
અિવિ (Validity) ઈસ્યુ થયા-િર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે પરં ત ુ આવુ ં પ્રિાણપત્ર સંબવં િત
જાહેરાત િાટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુિીિાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ. જો આ
પ્રિાણપત્ર આ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ િા્ય રાખિાિાં આિશે અ્યથા તે િા્ય
રાખિાિાં આિશે નરહ.
(૬)(ક) પરરચણત િરહલા ઉિેદિારોએ આવુ પ્રિાણપત્ર તેિના િાતા-વપતાની આિકના સંદભગિાં રજૂ કરિાનુ ં
રહેશે. જો આિા ઉિેદિારોએ તેિના પવતની આિકના સંદભગિાં રજૂ કરે લ હશે તો તેિની અરજી રદ
કરિાિાં આિશે.
(૬)(ડ) ઉિેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગિાં સિાિેશ નરહ થિા અંગેન ુ ં પ્રિાણપત્ર’ ની
વિગતો જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્િાની રહેશ.ે જો આિા પ્રિાણપત્રિાં કોઈ ભ ૂલ
હોિાને કારણે ઉિેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં પ્રિાણપત્ર િેળિે તો પણ સાિાજજક અને
શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિાર તરીકે પાત્ર થિા િાટે ઓનલાઈન અરજીિાં જણાિેલ પ્રિાણપત્ર
જ િા્ય રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત િગગિાં સિાિેશ ન થતો હોિા અંગેન ુ ં પ્રિાણપત્ર આપિા િાટે ૬ િાપદં ર્ો ધ્યાને લેિાય છે .
પ્રિાણપત્રની અિવિ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરં ત ુ ઉક્ત િાપદં ર્ો પૈકી કોઈપણ િાપદં ર્િાં આ અિવિ
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત સંબવં િત ઉિેદિારે તથા તેના િાતા-વપતા/િાલીએ
સ્િયં સંબવં િત સત્તાવિકારી તેિજ તેના દ્વારા પ્રિાણપત્રિાં કોઈ ફેરફાર કરિાિાં આિે તો ગુજરાત જાહેર
સેિા આયોગને કરિાની રહેશે. ઉિેદિાર/િાતા-વપતા/િાલી આિી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઈપણ વિગતો
છૂપાિશે તો તેઓ કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ િેળિેલ અનાિતનો લાભ રદ
કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િગગિાં સિાિેશ નરહ થિા અંગેના પ્રિાણપત્ર

િેળિિા િાટેના કોઈપણ

િાપદં ર્િાં ફેરફારની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની જિાબદારી ઉિેદિાર/િાતા-વપતા/િાલીની વ્યક્ક્તગત
રીતે અને સંયક્ુ ત રીતે રહેશે.

(૭) આવથિક રીતે નબળા િગોના ઉિેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાિ ક્રિાંક : ઇ.ર્બલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના

(અંગ્રેજીિાં Annexure KH અથિા ગુજરાતીિાં પરરવશષ્ટ-ગ) િાં િેળિેલ આવથિક રીતે નબળા િગો િાટેના
પ્રિાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી િખતે દશાગિિાના રહેશે. આ પાત્રતા
પ્રિાણપત્ર સંબવં િત જાહેરાત િાટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુિીિાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં
જોઈએ. જો આ પ્રિાણપત્ર આ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્યુ થયેલ ુ હશે, તો જ િા્ય રાખિાિાં આિશે
અ્યથા તે િા્ય રાખિાિાં આિશે નરહ.
(૮) સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મુજબ અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો ચબનઅનાિત િગગના ઉિેદિારોની સાથે
વનયત િોરણો (અથાગત િયિયાગદા ,અનુભિની લાયકાત, ચબનઅનાિત િગગના ઉિેદિારો િાટે અપનાિેલ
હોય તેના કરતાં િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અ્ય ક્ષેત્ર) િાં છૂટછાટ લીિા વસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આિારે
પસંદગી પાિે તો ચબનઅનાિત જગ્યાની સાિે ગણતરીિાં લેિાના થાય છે .
(૯) ઉિેદિારે અરજીિાં જાવત અંગે જે વિગત દશાગિલ
ે હશે તેિાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનંતી િા્ય
રાખિાિાં આિશે નહી.
નોંધ-૧: સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના ઠરાિ ક્રિાંક: ઇર્બલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/
૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇ મુજબ આવથિક રીતે નબળા િગો (EWS) િાટેના
પાત્રતા પ્રિાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ િર્ગ સુિી િા્ય ગણિાિાં આિશે. પરં ત ુ
તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુિી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રિાણપત્રની િિારે લ
અિવિનો લાભ લેિા િાટે ઉિેદિારે તેના કુટુંબની આિકિાં િિારો થયો નથી અને રાજ્ય
સરકારના અનાિતના હેત ુ િાટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના િાપદંર્ મુજબ લાયક ઠરે છે તેિી
બાહેંિરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત કયાગ મુજબના નમ ૂનાિાં આપિાની રહેશ.ે
આયોગ જ્યારે EWS પ્રિાણપત્ર િગાિે તે સિયે ઉિેદિારે પ્રિાણપત્રની સાથે આ બાંહિ
ે રી રજૂ
કરિાની રહેશે. આ જોગિાઇના દૂ રુપયોગ બદલ અનાિતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને
ઉિેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે . જેથી િિારે લ અિવિનો લાભ લેતા અગાઉ
ઉિેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તિાિ જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિાિાં આિે છે .
નોંધ-૨: સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના ઠરાિ ક્રિાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ,
તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇઓને આિીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને
તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવિયાન ઇસ્યુ કરિાિાં આિેલ ઉન્નત િગગિાં
સિાિેશ નરહ થિા અંગેના પ્રિાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ િા્ય
ગણિાિાં આિશે પરં ત ુ આ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રિાણપત્ર સાથે ઉિેદિારે તેના
“ચબન ઉન્નત િગગના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) િાં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા
તેઓ રાજ્ય સરકારના અનાિતના હેત ુ િાટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના િાપદંર્ મુજબ લાયક ઠરે છે
તે મુજબનુ ં બાંહિ
ે રીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત થયેલા નમ ૂનાિાં આપિાનુ ં
રહેશે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રાિાણપત્ર િંગાિે તે સિયે ઉિેદિારે પ્રિાણપત્રની સાથે આ

બાંહિ
ે રી રજૂ કરિાની રહેશે.આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ અનાિતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે
અને ઉિેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે . જેથી િિારે લ અિવિનો લાભ લેતા અગાઉ
ઉિેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તિાિ જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિાિાં આિે છે .
જો કોઈ ઉિેદિારે વનયત સિયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમ ૂનાનુ ં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય
તો તેઓની અરજી અિા્ય ગણિાિાં આિશે અને તેઓને ચબનઅનાિત જગ્યા સાિે પણ વિચારણાિાં લેિાિાં
આિશે નરહ.
૮ માજી સૈવનક
(૧) િાજી સૈવનક ઉિેદિારોએ અરજીપત્રકિાં વિગતો આપિાની રહેશે.
(૨) િાજી સૈવનક ઉિેદિારે રર્સ્ચાર્જ ( બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક િોકલિાની રહેશે.
(૩) સાિા્ય િહીિટ વિભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રિાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨
જોગિાઇ મુજબ િાજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની રકિંિત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરિાિાંથી મુક્ક્ત
આપિાિાં આિેલ છે .
૯

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારોએ અરજીપત્રકિાં સ્પષ્ટ વિગતો આપિાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ હોય તેિા ઉિેદિારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ િળિાપાત્ર
રહેશે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેદિારે (૧) અંિત્િ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨)
શ્રિણની ખાિી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથિા િગજનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે
તે દશાગિવુ.ં
(ગ) જાહેરાતિાં શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો િાટે અનાિત જગ્યા દશાગિલ
ે ન હોય,પરં ત ુ જગ્યાની
ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત
િાટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસંગે ઉંિરિાં છૂટછાટ િળશે.
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારે તેના
ના

પરરપત્ર

સિથગનિાં સાિા્ય િહીિટ વિભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮

ક્રિાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી

વનયત

થયેલ

નમ ૂનાિાં

સરકારી

હોક્સ્પટલના

સુવપ્ર્ટે્ર્ે્ટ/વસવિલ સર્જ (ન/િેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપિાિાં આિેલ પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
િોકલિાની રહેશ.ે જો પ્રિાણપત્રની નકલ સાિેલ કરિાિાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિાિાં
આિશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉિેદિાર તરીકેનો લાભ િળિાપાત્ર થશે નહીં.
૧૦ મહહલા ઉમેદવાર
િરહલાઓની

અનાિત જ્જગ્યાઓ િાટે જો યોગ્ય િરહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે

કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉિેદિારોને ફાળિી શકાશે.
૧૧ વવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉિેદિાર વિિિા હોય તો અરજી પત્રકિાં તે કોલિ સાિે “હા” અિશ્ય લખવુ ં અ્યથા “લાગુ પર્તુ ં નથી”
એિ દશાગિવુ.ં

(૨) વિિિા ઉિેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકિાં તે કોલિ સાિે “હા” અચ ૂક લખવુ ં અ્યથા
“લાગુ પર્તુ ં નથી” એિ દશાગિવુ.ં
(૩) વિિિા ઉિેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિિિા ઉિેદિાર તરીકે લાભ િેળિિા ઇચ્છતા હોય તો
અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફર્ેવિટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૪) વિિિા ઉિેદિારને સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મુજબ તેઓએ િેળિેલ ગુણિાં પાંચ ટકા ગુણ
ઉિેરિાિાં આિશે.
(૫) કોઇ િરહલા ઉિેદિાર જાહેરાત િાટે અરજી કરે તે સિયે “વિિિા” ન હોય, પરં ત ુ અરજી કયાગ બાદ અથિા
જાહેરાત પ્રવસધ્િ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબક્કે
“વિિિા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત િળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા િરહલા ઉિેદિારોને “વિિિા િરહલા
ઉિેદિાર” તરીકેના લાભ આપિાિાં આિશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક
થી વધ ુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે
તે મળશે.
૧૨ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કંપનીઓિાં સેિા બજાિતા
અવિકારીઓ / કિગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સંદભગિાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ
ઉિેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ િાં અચ ૂક કરિાની રહેશે. જો
ઉિેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી િોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસિાં અરજી કરિાની
પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિાિાં આિશે તો તેઓની અરજી નાિંજુર કરી ઉિેદિારી રદ કરિાિાં
આિશે.
(૨) કે્દ્ર સરકારની અથિા અ્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીિાં હોય તેિા ઉિેદિારે આ અરજી સાથે
વનિણ ૂક અવિકારીનુ ં ના િાંિા પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સિયે ઉિેદિારે સક્ષિ અવિકારી દ્વારા આપિાિાં આિેલ ના િાંિા પ્રિાણપત્ર અસલિાં રજુ
કરિાનુ ં રહેશે.
૧૩ ગેરલાયક ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ કે અ્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અ્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર
હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉિેદિાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની

વિગત અરજીપત્રકિાં

આપિાની રહેશે. જો ઉિેદિારનો ગેરલાયકનો સિય ચાલુ હશે તો આિા ઉિેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર
બનશે.

૧૪ ફરજજયાત વનવ ૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉિેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરે શનિાંથી ક્યારે ય પણ

ફરજજયાત

વનવ ૃવત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિાિાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકિાં તેની વિગત આપિાની રહેશે.
૧૫ રજીસ્રેશન :તબીબી/દં ત વિજ્ઞાન/પશુ ચચરકત્સા/કાયદાની અથિા અ્ય જ્જગ્યા િાટેના રકસ્સાિાં કે જેિાં રજીસ્રેશન જરૂરી
હોય ત્યાં ઉિેદિારે રજીસ્રેશન પ્રિાણપત્રની નકલ રજૂ કરિાની રહેશે અને અરજી સિયે રજીસ્રેશન જે તે સંસ્થા
ખાતે ચાલુ છે તેવ ુ પ્રિાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ં રહેશે.
૧૬ અગત્યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જગ્યાની વનિણ ૂક િાટે પ્રથિ પ્રાથવિક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિાિાં આિશે
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉિેદિારોને રૂબરૂ મુલાકાત િાટેની
પ્રાથવિક કસોટીના ગુણ ક્રિાંનસ
પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં િાધ્યિ આયોગ વનયત કરે તે મુજબ ગુજરાતી અથિા અંગ્રેજી રહેશ.ે
પ્રાથવિક કસોટી સાિા્યત: ગાંિીનગર/અિદાિાદ ખાતે લેિાિાં આિશે અને ઉિેદિારોએ સ્િખચે
ઉપક્સ્થત રહેિાનુ ં રહેશે. પ્રાથવિક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતિાં િેળિેલ ગુણના આિારે આખરી પસંદગી
કરિાિાં આિશે.
(૨) પ્રાથવિક કસોટીિાં આયોગે વનયત કરે લ લઘુત્તિ લાયકી િોરણ મુજબના ગુણ િેળિિા ફરજજયાત છે .
એટલે કે જે કોઈ ઉિેદિાર પ્રાથવિક કસોટીિાં આયોગે વનયત કરે લ લઘુત્તિ લાયકી િોરણ મુજબના ગુણ
િેળિી શકશે નરહ તો રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્રતા નક્કી કરિા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉિેદિારોને યાદી
િાટે વિચારણાિાં લેિાિાં આિશે નહીં.
ુ ાકાત:૧૭ રૂબરૂ મલ
(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગ ભિન ખાતે જ લેિાિાં આિશે. પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિના આિારે રૂબરૂ મુલાકાત
િાટે પાત્ર થતા

ઉિેદિારે રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત થિાનુ ં રહેશે.

તેિજ જે ભરતી પ્રસંગો અ્િયે શારીરરક ક્ષિતા કસોટી અને / અથિા શારીરરક િાપદંર્ ચકાસણીની
જોગિાઇ છે , તેિા તિાિ તબક્કે ઉિેદિારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહેિાનુ ં રહેશ.ે જો ઉિેદિાર ભરતી
પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબક્કે ગેરહાજર રહેશે તો તેિની ઉિેદિારી રદ કરિાિાં આિશે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જન જાવતના ઉિેદિારો તથા કોઇ આિકનુ સાિન નથી તેિા ઉિેદિારો કે
જેઓના િાતા-વપતા ની િાવર્િક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેિના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ
મુલાકાત િાટે આિિા તથા જિા િાટે ગુજરાત એસ.ટી. વનગિ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રિાણે બસ
ભાડું િળિાપાત્ર થશે. આ િાટે ઉિેદિારે રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે વનયત ફોિગ ભરિાનુ રહેશે અને તેની સાથે
અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના રદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રિાં દશાગિિાિાં આિેલ અસલ પ્રિાણપત્રો રજુ કરિાના રહેશે.
તથા આ પ્રિાણપત્રોની સ્િયંપ્રિાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ િાળા અરજીપત્રકની

નકલ પણ આયોગ ભિનિાં જિા કરાિિાની રહેશે. જો ઉિેદિાર અસલ પ્રિાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ
રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ લેિી.
(૪) િગગ-૩ના રકસ્સાિાં રૂબરૂ મુલાકાત યોજિાની થતી ન હોઈ, િગગ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયાિાં રૂબરૂ મુલાકાતની
જોગિાઈ લાગુ પર્શે નહીં.
ુ બની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ નથી )
૧૮ નીિે દશાગવ્યા મજ
(૧) અરજીિાં દશાગિલ
ે વિગતો અધ ૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીિાં ઉિેદિારે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-િેઇલ થી િોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીિાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૫) અનાિત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષિ અવિકારી દ્વારા
અપાયેલ પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) િાજી સૈવનક ઉિેદિારે રર્સ્ચાર્જ ( બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉિેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સંદભગિાં િાકગ શીટ/પદિી પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જ્િ તારીખ િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉિેદિારે અરજીપત્રકિાં અનુભિ દશાગિલ
ે હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરંત ુ
તેના સિથગનિાં પ્રિાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રિાં તેઓનો અનુભિનો
સિયગાળો, મુળ પગાર, કુલ પગાર અને અનુભિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય,અનુભિનુ ં પ્રિાણપત્ર સંસ્થાના
લેટરપેર્ ઉપર ન હોય તથા સક્ષિ સત્તાવિકારીની સહી વિનાનુ ં હોય.
(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વિર્યક જ્જગ્યાની જાહેરાતિાં િેળિેલ પદિી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH
િા્ય છે , તેવ ુ યુવનિસીટી અથિા કોલેજના સક્ષિ અવિકારીનુ ં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.
૧૯ વનમણ ૂક :(૧) ઉપરની જાહેરાત સંબિ
ં િાં વનિણ ૂક િાટે પસંદ

થયેલા ઉિેદિારની સરકારશ્રીના

સંબવં િત વિભાગને

આયોગ દ્વારા ભલાિણ કરિાિાં આિશે. ઉિેદિારોએ આખરી વનિણ ૂકપત્ર િેળિતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર અંગેની
સીસીસી અથિા તેની સિકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત િેળિી લેિાની રહેશે.
આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉિેદિાર વનિણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનિણ ૂક અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરિાિાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇપણ

પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉિેદિારે

તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનુભિ /ઉંિર િગેરેના સિથગનિાં રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રો કોઇપણ

તબક્કે અયોગ્ય િાલુિ પર્શે તો તેની ઉિેદિારી રદ થશે તેિજ ભલાિણ બાદની વનિણ ૂક પણ રદ થિાને
પાત્ર રહેશે અને આિા ઉિેદિાર ભારતીય ફોજદારી િારા હેઠળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉિેદિારને
સલાહ આપિાિાં આિે છે કે, તેિણે રજુ કરે લા પ્રિાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ
આયોગિાં રજુ કરિા.

૨૦ ગેરવતગણક
ાં ૂ અંગે દોવિત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉિેદિારોને આથી ચેતિણી આપિાિાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકિાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી િારહતી
દશાગિિી નહી,તેિજ આિશ્યક િારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રિાચણત
નકલિાં કોઇપણ સંજોગોિાં સુિારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેર્ાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેર્ાં
કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેજોિાં અથિા તેની પ્રિાચણત
નકલિાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસંગતતા જણાય તો તે વિસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો
કોઇ ઉિેદિાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો,
(૧) તેઓની ઉિેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા
(ર) નાિ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અ્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કાિ પુણગ કરાવ્યુ હોય,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી િખતે Scanning િાં કોઈ ચેર્ા
કરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોર્મુકત અથિા ખોટા વનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉિેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવિત કે અનુચચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય,
(૭)કસોટી સિયે કોઇ અનુચચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરિહી િાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સરહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંર્િાં કોઇપણ રીતની ગેરિતગણ ૂક આચરિી,જેિી કે અ્ય ઉિેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી,
પુસ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની િદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા કે
કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અ્ય ઉિેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી
આચરિા િાટે,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કાિગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કિગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની
શારીરરક ઇજા પહોચાર્િી અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓિાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે
કે સીિી અથિા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉિેદિાર નીચે દશાગિેલ વશક્ષા ઉપરાંત
આપોઆપ, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉિેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે કાયિી કે મુકરર મુદત
િાટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી િાટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીિાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેિાિાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્િ સમુચચત વનયિો અનુસાર વશસ્તભંગના
પગલાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત વિગતોિાં વનરદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉિેદિારને /કિગચારીને

(૧) આરોપનાિાિાં તેિની સાિેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેચખતિાં વશક્ષા અંગે બચાિનામુ-ં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સિય િયાગદાિાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિાિાં આિશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત

 ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત: આ જાહેરાત સંદભગિાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિાિાં આિશે.
ઉિેદિાર તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સુિીિાં https://gpscojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે. ઉિેદિારે અરજી કરિા િાટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪)
Steps અનુસરિાના રહેશે.
(૧) સૌ પ્રથિ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર ચ્ક્લક કરતા “Apply” નો વિકલ્પ દે ખાશે ત્યાં
ચ્ક્લક કરતા જ આપને હાલિાં ચાલતી જાહેરાતોની વિગત દશાગિિાિાં આિશે. ઉિેદિારે પોતાની પસંદગી િાળી
જાહેરાતની સાિેના “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરતા જ, તે જાહેરાત િાટેનો સારાંશ દે ખાશે અને તે િાચ્યા પછી
ઉિેદિાર “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોિગ ભરિાનાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીચે Apply Now
પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format િાં સૌ પ્રથિ “Personal Details
(ઉિેદિારની િારહતી)” ઉિેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વિગતો ફરજજયાત ભરિાની
રહેશે.) “Personal Details” (ઉિેદિારની િારહતી)” િાં ઉિેદિારે પોતાની અટક, નાિ, વપતાનુ ં નાિ, િાતાનુ ં નાિ,
જે્ર્ર, જ્િ તારીખ, જાવત િગેરેની િારહતી આપિાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની િારહતી)” જેિાં ઉિેદિારોએ
પોતાનુ ં હાલનુ ં અને કાયિી રહેઠાણનુ ં સરનામુ,ં િોબાઈલ નંબર અને ઈ-િેલ આઈ.ર્ીની િારહતી આપિાની
રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની િારહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અ્ય વિગતો)”િાં
ઉિેદિારે પોતાને લાગુ પર્તી સ્પોટગ સની (રિતગિતની) વિગતો, વિકલાંગતા, લરહયા િાટેની સુવિિા
િેળિિા બાબત, વિિિા, િાજી સૈવનક, રાજય સરકારિાં સેિા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી િંર્ળ
િાંથી પરીક્ષા આપિા િાટે રર્-બાર્ગ થયેલ છો કે કેિ? વિગતો ભરિી.
(૫) “Other Details (અ્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની િારહતી)” િાં ઉિેદિારે પોતાને
આિર્તી ભાર્ાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની િારહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” િાં ઉિેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા અને ઓળખી શકાય તથા સ્િીકાયગ હોય એિો ૦૫ સે.િી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.િી.
પહોળાઈ નો ફોટો અપલોર્ કરિાનો રહે છે . (ફોટાનુ ં િાપ ૫ સે.િી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.િી પહોળાઈ અને
signature નુ ં િાપ ૨.૫ સે.િી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.િી પહોળાઈ રાખિી) (Photo અને Signature upload કરિા
સૌ પ્રથિ તિારો Photo અને Signature .jpg Formatિાં (10 KB) સાઇઝ થી િિારે નહીં તે રીતે Computer િાં
હોિા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હિે Choose File ના સ્ક્રીનિાંથી જે ફાઇલિાં .jpg
Format િાં તિારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે
“Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click કરો હિે બાજુિાં તિારો Photo દે ખાશે. હિે
આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહેશે.

(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” િાં
ઉિેદિારે પોતાનો સારી ગુણિત્તા-ઓળખી શકાય તેિી અને સ્િીકાયગ એિી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ
કલરિાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરીને JPG ફોિેટિાં ૨.૫ સે.િી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.િી. પહોળાઈની િાપિાં સહી
અપલોર્ કરિાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” િાં ઉિેદિારે
પોતે િેળિેલી શૈક્ષચણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકિાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈક્ષચણક
લાયકાતિાં ટકાિારી ન આપિાિાં આિે ત્યાં “શુ્ય” ભરિાની રહેશે.
(૯) “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આિશ્યક/િિારાની શૈક્ષચણક લાયકાત)” િાં ઉિેદિારે પોતે િેળિેલી શૈક્ષચણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ
કોષ્ટકિાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈક્ષચણક લાયકાતિાં ટકાિારી ન આપિાિાં આિે ત્યાં “શુ્ય” ભરિાની
રહેશે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િિારાની શૈક્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ
“Experience Details (અનુભિની િારહતી)” િાં ઉિેદિારે પોતે લાયકાત િેળવ્યા બાદ નો િેળિેલ
અનુભિ/નોકરીના િર્ગ અને તારીખની ક્રિાનુસાર વિગતો ભરિી. “Add Experience” પર ચ્ક્લક કરીને
િેળિેલ અ્ય અનુભિની વિગતો નાખી શકાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભિની િારહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information” (િિારાની િારહતી) િાં
ઉિેદિારે પોતાની લાગુ પર્તી િારહતી ભરિી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંિરી)” તે િાંચીને તેિાં Yes / No પર click કરવુ.ં
(૧૩) હિે save પર “click” કરિાથી તિારો Data Save થશે. અહીં ઉિેદિારનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થશે. જે ઉિેદિારે સાચિીને રાખિાના રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના સંદભગિાં
આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારિાં આ બન્ને વિગતો દશાગિિાની રહેશે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની
વપ્ર્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૪) જો આપની અરજીપત્રકિાં કોઇ સુિારા-િિારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પિાં જઇને તે જાહેરાતનાં છે લ્લા
રદિસ સુિીિાં કોઈપણ સિયે સુિારી શકાશે. જાહેરાતનો સિય પ ૂણગ થયા બાદ આ સુવિિા (અરજીિાં કોઈ
પણ જાતનો સુિારો કરિા િાટે) ઉપલબ્િ રહેશે નહીં.
નોિ:- One Time Registration (OTR) ઉિેદિારને ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરિા િાટેન ુ ં સહાયક િોર્યુલ છે .
તે કરિા િાત્રથી આયોગની કોઇ જાહેરાતિાં online અરજી કરે લી ગણાશે નરહિં. આથી OTR કયાગ બાદ ઉિેદિારે
સંબવં િત જાહેરાતિાં Online કરે લ અરજી ફરજીયાતપણે કરિાની રહે છે જેિાં ચુક થયેથી ઉિેદિાર જ જિાબદાર
રહેશે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH
Advt. No.:12/202021: Online applications are invited for the post of Administrative Officer, Class II,
in the General Mining Service, Under the Commissionerate of Geology and Mining, Industries and
Mines Department, Gujarat State, during Date:10-11-2020,13.00 p.m. to Date:01/12/2020,13.00 p.m.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of online
application.
- Tentative Date for P.T: 23/05/2021
- Tentative month for P.T Result: July-2021
- Tentative month for Interview: September-2021
Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview.
Total No. of vacancy:-01 (One) (As Under)
No. Category
Total vacancy Out of total Post reserved for Women
01
1 GENERAL
00
00
2 EWS
00
00
3 SEBC
00
00
4 SC
00
00
5 ST
00
Total
01
00
Note:(1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for Unreserved Category
but in that case the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(2) Out of above mentioned posts, no post is reserved for Physically Handicapped candidates. Though
the candidates having disability of OL and OA are eligible to apply for the post. The candidates
having disability of OL and OA of 40% or more and up to 100% are eligible to apply for the post.
(1) Educational Qualification: possess a degree obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions
recognised as such or declared to be a deemed as a University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognised by the Government;
(2) Experience:
(I) have about five years experience of administration in the Government/Local Bodies/Government
Undertaking/Board/Corporation/Limited Company established under the Companies Act, 2013 or
University on the post which can be considered equivalent to the post not below the rank of Head
Clerk, class III in the subordinate services of the Commissionerate of Geology and Mining under the
Industries and Mines Department;
(3) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;
(4) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Pay Band- RS. 44900-142400/- (Level-8)

AGE: - Not more than 40 years.
(1) Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
(2) Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:1 Physically Disabled candidates 10 years (maximum up to 45 years)
2 Employees
of
Gujarat (i) If experience is prescribed as one of
Government: According to the the qualifications, the upper age limit
provisions of the Gujarat Civil shall not apply.
Services and Classification and
(ii) If experience is not prescribed as
Recruitment (General) Rules,
one of the qualifications and a Govt.
1967, A candidate who is
servant appointed to a post requiring a
already in
Gujarat Govt.
Medical, Engineering, Veterinary or
service, either as a permanent or
Agriculture degree or diploma and who
a
temporary
officiating
applied for any such post, the upper age
continuously for six months and
limit shall not apply.
had not crossed age limit
prescribed for the advertised (iii) If experience is not prescribed as
post at the time of his first one of the qualifications in the
appointment.
advertisement, Govt. servants who are
working on the post from which an
employee can be promoted to the post
so advertised, be entitled to relaxation
of 5 years, or to the extent of equal
number of years for which service has
been put in by him, whichever is less.

(Asha Shah)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

