ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
જાહે રાત ક્રમાાંર્ : ૧૩૭/૨૦૨૦-૨૧ : આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકની ગુજરાત આરોગ્ય સેવા, વગક-૨ ના તબીબી
અધધર્ારી, વગક-૨ અને સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૨ના વવવવધ પ્રકારના ટ્યુટર, વગગ-૨ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓન લાઈન
અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧(૧૩-૦૦
ર્લાર્) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન લોગ ઈન કરવાનું રહે શે. પસંદગીની પ્રરિયા માટે સ્પધાગત્મક પરીક્ષા
યોજવામાં આવશે.
નોંધ:-

(૧) આ જગ્યા લેવિત પરીક્ષા( હે તુલક્ષી પ્રકાર) સંભવત: તા. ૦૪/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ યોજવામાં આવશે.
(૨) લેવિત પરીક્ષા( હે તુલક્ષી પ્રકાર) પરરણામનો સંભવવત માસ: સપ્ટે મ્બર-૨૦૨૧
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતનો સંભવવત માસ: જાન્યુઆરી-૨૦૨૨
(૪)રૂબરૂ મુલાકાતના પરરણામનો સંભવવત માસ: રૂબરૂ મુલાકાત પૂણગ થયાના અંદાજીત ૧૦
કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રવસદ્ધ
કરવામાં આવશે.
ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ
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તબીબી
અધધર્ારી, વગક૨
રે ડીયોથેરાપીના
ટ્યુટર, વગક-૨
ઓપ્થલ્મોલોજી
ના ટ્યુટર, વગક૨
રે ડીયોલોજીના
ટ્યુટર, વગક-૨
માઇક્રોબાયોલોજી
ના ટ્યુટર, વગક૨
ફોરે ન્સીર્
મેડીસીનના
ટ્યુટર, વગક-૨
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એનેસ્થેશીયોલો
જીના ટ્યુટર,
વગક-૨
બાયોર્ે મેસ્ટર ીના
ટ્યુટર, વગક-૨
ફીજીયોલોજીના
ટ્યુટર, વગક-૨
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(૧)શારીહરર્ અશક્તતા:
(૧) ઉપરની જગ્યાઓ પૈર્ી નીચે દશાકવેલ જે તે જગ્યાઓની સામે દશાકવ્યા મુજબની શારીહરર્ અશર્તતા ધરાવતા
ઉમેદવારો જ અરજી ર્રવા પાત્ર છે:
જગ્યાનું નામ
શારીરરક અશક્તતા
OL, HH
રે ડીયોથેરાપીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
ઓપ્થલ્મોલોજીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
રે ડીયોલોજીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
માઇક્રોબાયોલોજીના ટ્યુટર, વગક-૨
BLA, OL, OA, OAL
ફોરે ન્સીર્ મેડીસીનના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
એનેસ્થેશીયોલોજીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
બાયોર્ે મેસ્ટર ીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL, OA, L
ફીજીયોલોજીના ટ્યુટર, વગક-૨
OL
LV =Low Vision, HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, BL=Both Leg
તબીબી અધધર્ારી, વગક-૨

(૨) જાહે રાતમાં (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દૃવિ, (૨) શ્રવણની િામી, (૩) હલનચલનની વવકલાંગતા અથવા મગજનો લક્વો એમ ત્રણ
કે ટેગરી પૈકી જે કે ટેગરીની જગ્યાઓ આવા ઉમેદવારો માટે અનામત રાિવામાં આવેલ હશે તે જ કે ટેગરીના ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર
બનશે.
(૩) શારીરરક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પરરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦ગ.૨ થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટે ડન્ટ/ વસવવલ સજગનના તબીબી પ્રમાણપત્રને આવધન રહીને ઉપલી વય મયાગદામાં ૧૦ વર્ગની છૂટછાટ
મળશે.
(૪) શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમગમાં Personal Details માં પોતાની અશકતતાની ટકાવારી / વવગત
દશાગવવાની રહે શે.
(૫) શારીરરક રીતે અશકત તથા માજી સૈવનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદવાર પસંદગી પામશે તેઓ પોતે જે કે ટેગરીના (વબન
અનામત/ અનુ.જાવત/ અનુ.જનજાવત/આવથગક રીતે પછાત/ સા.શૈ.પ.વગગ ) ઉમેદવાર હશે, તે કે ટેગરીના ગણવામાં આવશે.
(૬) સા.વ.વવ.ના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ- ૭-ગ.૨ મુજબ શારીરરક અશકતતા ૪૦%
કે તેથી વધુ હોય તેમને જ શારીરરક અશકતતાના લાભો મળવાપાત્ર રહે શે.
૨. નાગહરર્ત્વ:
ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા
(િ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
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(ઘ) વતબેટનો વનવાગવસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહે લાં ભારતમાં આવેલા હોવા
જોઇએ,અથવા
(ચ) મૂળ ભારતીય વ્યવક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પૂવગ પારકસ્તાન (બાંગ્લાદેશ), બમાગ
(મ્યાનમાર), શ્રીલંકા, કે ન્યા, યુગાન્ડા જેવા પૂવગ આરિકાના દેશો, સંયુક્ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા
વવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરંતુ પેટાિમાંક (િ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાં
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવું જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનું અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાં લેશે અને જો વનમણૂક
માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણૂક
આપશે.
૩. અરજીપત્રર્:
(૧) વબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ.
૧૦૦ + સવવગસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહે શે. અનામત વગગના ઉમેદવારો ( આવથગક રીતે નબળા વગો, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત
વગગ, અનુસૂવચત જાવત અને અનુસૂવચત જનજાવત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાંથી મુવક્ત
આપવામા આવેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહે શે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી
કરી શકશે અને તેમને પસંદગી માટે વબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૪) જાહે રાતમાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની
અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફક્ત પુુષર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનું નથી, આ જગ્યાઓ પર પુુષર્
તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે , પુુષર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં પુુષર્ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કે મ કે
મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુુષર્ ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ શકે છે . પરંતુ જે જગ્યાઓ મરહલા
ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ
પ્રથમ વવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પુુષર્
ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
(૭) લેધિત પરીક્ષા( હે તુલક્ષી પ્રર્ાર) ના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને અરજી ચર્ાસણી માટે ર્ામચલાઉ સફળ જાહે ર
ર્રે લ હશે તેવા ઉમેદવારોએ જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્ર્ે ન (Scan) ર્રીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsciass.gujarat.gov.in પર જે તે સમયે ઓન લાઇન અપલોડ ર્રવાના રહે શે.
૪. જન્મ તારીિ:
(૧) આયોગ જન્મ તારીિ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાિે છે .
પરંતુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાગવેલ જન્મતારીિ િોટી હોવાનું ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય અને અવધવાસના
પ્રમાણપત્રની પ્રમાવણત નકલ મોકલવાની રહે શે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પિપણે જણાવેલ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ.
એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનું મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી
જન્મતારીિ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાગવેલ જન્મતારીિ કરતાં જુ દી છે તથા માનવાને
પુરતું કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અવધવાસનું પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે
અસ્વીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાગવેલ જન્મ તારીિમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ શકશે નહી.
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૫. વયમયાકદા :
(૧) ઉંમર જાહે રાતમાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીિના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીિના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વર્ક પૂરા ર્રે લા હોવા જોઇએ અને ૩૫ વર્ક પૂરા ર્રે લ ન હોવા
જોઇએ.
(૩) જાહે રાતમાં દશાગવેલ ઉપલી વયમયાગદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરાતના અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત જનજાવત,
સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના અને આવથગક
રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારો
મુળ ગુજરાતના અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત જનજાવત,
સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગ અને આવથગક રીતે
નબળા વગગના મરહલા ઉમેદવારો

પાંચ વર્ગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગની મયાગદામાં)

૩

વબન અનામત (સામાન્ય) મરહલા ઉમેદવારો

પાંચ વર્ગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગની મયાગદામાં)

૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સરહત ઉમેદવારો

સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા (ઓછામાં ઓછી પાંચ
વર્ગની સંરક્ષણ સેવા) ઉપરાંત બીજા ત્રણ વર્ગ

૫
૬

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેવા અને
વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ
મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા
હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને
તેઓની પ્રથમ વનમણૂક જાહે રાતમાંની જગ્યામાં દશાગવેલ વય
મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ

દસ વર્ગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગની મયાગદામાં)
ગુજરાત સરકારમાં હાલ સેવા બજાવતા હોય તેવા સરકારી
કમગચારીઓના રકસ્સામાં જ્યાં તબીબી પદવી (Medical
Degree) એક લાયકાત તરીકે માંગેલ હોય ત્યારે
ગુજરાત મુલકી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓને અનુરૂપ
ઉપલી વયમયાગદા લાગું પડશે નરહ.

૨

દસ વર્ગ (આ છૂટછાટમાં મરહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ
વર્ગની છે , તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે , વધુમાં વધુ ૪૫
વર્ગની મયાગદામાં છૂટછાટ મળશે.)

૬. લાયર્ાત :
(a) Possess a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.) degree obtained from any of
the Universities established or incorporated by or Under the Central or State Act in India; or any
other Educational Institution recognised as such or declared to be deemed as a University Under
section 3 of the University Grants Commission Act,1956; Or Possess an equivalent qualificaton
recognized under the Medical Council Act,1956.
(b) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Servicies Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and
(c) Possess an adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
Note: The Candidate appointed on the basis of the result of competative examination held for the
purpose shall be required to get himself registered with the Gujarat Medical Council Act, 1967 at the
time of appointment, if he is not so registered.
(૩) ગુજરાત મુલકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે અને ગુજરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બન્નેનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
(૪) જે ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગનો પુરાવો રજુ કરી શકશે નરહ તેવા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રવેશ માટે લાયક ગણવામાં
આવશે નરહ.
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૭. અનુસૂધચત જાધત, અનુસૂધચત જનજાધત, સામાધજર્ અને શૈક્ષધણર્ રીતે પછાત વગક અને આધથકર્ રીતે નબળા વગક :
(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગ અને આવથગક રીતે નબળા વગગ ના
ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગ અને આવથગક રીતે નબળા વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે
વગગના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબંવધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે
લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાિવામાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાં આપવામાં આવેલ જાવત
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક સામેલ કરવાની રહે શે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે
પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાં” નહી થતો હોય તો જ
મળવાપાત્ર થશે.
(૬)(અ) સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનું સામાવજક ન્યાય અને
અવધકારરતા વવભાગનું તારીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પરરવશિ-ક’ મુજબનું અથવા નવા વનયત
કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પરરવશિ-૪’ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે શે.
(૬)(બ) સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય વર્ગની
રહે શ,ે પરંતુ આવું પ્રમાણપત્ર સંબંવધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવું જોઈએ. જો આ
પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હશે, તો જ માન્ય રાિવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાિવામાં આવશે નરહ.
(૬)(ર્) પરરવણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરવાનું રહે શે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવશે.
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વિતે જે ‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો જણાવેલ હોય તેની
જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહે શે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીિ બાદનું નવું
પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં જણાવેલ
પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે શે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ
વર્ગની છે . પરંતુ ઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અવવધ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્વૈવચ્છક જાહે રાત સંબંવધત ઉમેદવારે
તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયં સંબંવધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરવામાં આવે તો ગુજરાત જાહે ર
સેવા આયોગને કરવાની રહે શે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહે રાત નરહં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની
કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર
મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદંડમાં ફે રફારની સ્વૈવચ્છક જાહે રાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યવક્તગત રીતે
અને સંયુક્ત રીતે રહે શે.
(૭) આવથગક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના
ઠરાવ િમાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં
પરરવશિ-ગ) માં મેળવેલ આવથગક રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીિ ઓન લાઇન અરજી કરતી વિતે
દશાગવવાના રહે શ.ે આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંવધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવું
જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હશે, તો જ માન્ય રાિવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાિવામાં
આવશે નરહ.
(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો વબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત
વયમયાગદા ,અનુભવની લાયકાત, વબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધુ વવસ્તૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં
છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેવાના થાય છે .
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(૯) ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગવેલ હશે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરવાની વવનંતી માન્ય રાિવામાં આવશે નહી.જો કોઈ
ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાં
આવશે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાં લેવામાં આવશે નરહ.
નોંધ-૧: સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ િમાંક: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવાઇ મુજબ આવથગક રીતે નબળા વગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીિથી ત્રણ વર્ગ સુધી માન્ય
ગણવામાં આવશે. પરંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવવધનો લાભ લેવા
માટે ઉમેદવારે તેના કુ ટું બની આવકમાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ
લાયક ઠરે છે તેવી બાહેં ધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશિથી વનયત કયાગ મુજબના નમૂનામાં આપવાની રહે શે. આયોગ જ્યારે EWS
પ્રમાણપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી રજૂ કરવાની રહે શે. આ જોગવાઇના દુુષપયોગ બદલ અનામતનો
લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત
ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે . ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS
પ્રમાણપત્રની
વધારે લ
અવવધ
સંદભે
રજૂ
કરવાની
બાંહેધરીનો
વનયત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELFDECLERATION_FORM.pdf પરથી મેળવી લેવાનો રહે શે.
નોંધ-૨: સામાવજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના ઠરાવ િમાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ કરવામાં
આવેલ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ગણવામાં
આવશે પરંતુ આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “વબન ઉન્નત વગગના દરજ્જા” (Non Creamy
Layer Status) માં કોઇ ફે રફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ
લાયક ઠરે છે તે મુજબનું બાંહેધરીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશિથી વનયત થયેલા નમૂનામાં આપવાનું રહે શે. આયોગ જ્યારે
NCLC પ્રામાણપત્ર મંગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી રજૂ કરવાની રહે શ.ે આ જોગવાઇના દુુષપયોગ બદલ
અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ
ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે . તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭
અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર”
(Non
Creamy
Layer
Certificate)
સંદભે
રજૂ
કરવાની
બાંહેધરીનો
વનયત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELFDECLERATION_FORM.pdf પરથી મેળવી લેવાનો રહે શે.
૮. માજી સૈધનર્:
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો આપવાની રહે શે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રડસ્ચાજગ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાની રહે શે.
(૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મુજબ માજી સૈવનકોને
અરજીપત્રકની રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુવક્ત આપવામાં આવેલ છે .
૯. મહહલા ઉમેદવાર:
(૧) મરહલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ સામે વનયત માપદંડ મુજબ પસંદગીનું ધોરણ હળવું કયાગ બાદ પણ જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર
ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પુુષર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
૧૦. ધવધવા ઉમેદવાર:
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લિવું અન્યથા “લાગુ પડતું નથી” એમ દશાગવવું .
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચૂક લિવું અન્યથા “લાગુ પડતું નથી” એમ
દશાગવવું .
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(૩) વવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ
નથી તેવી એરફડે વવટ રજુ કરવાની રહે શે.
(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહે રાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરંતુ અરજી કયાગ બાદ અથવા જાહે રાત પ્રવસધ્ધ થયાની
છે લ્લી તારીિ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરિયાના કોઇપણ તબક્કે “વવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પૂરાવાઓ રજુ કરે તો
તેની રજૂ આત મળ્યા તારીિ પછીના ભરતી પ્રરિયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા
ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાં આવશે. જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના
વવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:
(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અવધકારીઓ /
કમગચારીઓ આયોગની જાહે રાતના સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/િાતા/કચેરીને
અરજી કયાગની તારીિથી રદન-૭ માં અચૂક કરવાની રહે શે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦
રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં
આવશે.
(૨) કે ન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણૂક અવધકારીનું ના
વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે શે.
(૩) અરજી ચકાસણી સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાં રજુ કરવાનું રહે શે.
૧૨. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર :
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહે શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ
હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.
૧૩. ર્ોમ્પ્યુટરનુાં જ્ઞાન :
ગુજરાત મુલકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી
ધરાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નરહ ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણૂકને પાત્ર બનશે નરહ.
૧૪. પગાર ધોરણ :
(૧) સાતમાં પગારપંચ મુજબ, પગાર : રૂ. ૫૩,૧૦૦-૧,૬૭,૮૦૦ - પે મેરટિ ક્સ લેવલ-૯ ( આર.ઓ.પી-૨૦૧૬ મુજબ )
૧૫. પરીક્ષાની રૂપરે િા તથા અભ્યાસક્રમ :
(A) Recruitment process shall be held in 2 stages which are Written Examination and Personality
Test.
Part-I Written Examination
Written Examination objective type test for selection of candidate for Personality Test. The written
Examination shall consists of two papers of objective type (Multiple choice question) and carry a
maximum 400 total marks.
The candidates who obtain such minimum qualifying marks as may be fixed by the commission, in
the written examination, shall be called for the personality test. The number of candidates to be called
for the Personality Test shall be about the thrice the number of vacancies so advertised.Both question
parer of mains examination will be carried in English medium. The syallabus of examination can be
viewd on the commission’s website
EX-1

-7-

SCHEME AND SUBJECTS FOR THE WRITTEN EXAMINATION
The written examination shall consist of two papers of total 400 marks as follow:Paper

Nature of
Exam

Medical
Science I
Medical
Science II

Subject

Marks

Duration

200

120
Minitus
120
Minitus

Objective
Type

200

Total Marks

400

Part-II : Personality Test: This test consists of 100 marks.
The interview shall carry 100 marks without any minimum qualifying marks, the marks obtained by
the candidate in the Written Examination and Interview shall be taken into consideration for the
preparation of merit list.
૧૬. Preferance of Post :
(1) The candidate at the time of Personality Test shall indicate in his own
hand writing the order
of preferences for the post for which he desires to
be considered for appointments in such
manner as may be prescribed by the commission.
Provided that the preference once given by the candidate shall be treated as final and no request
for revision, addition, alteration or change in the
preference shall be entertained by the
commission or by the Government
in any circumstances.
(2) (a) The order of preference for the posts indicated by the candidate shall not confer any right for
appointment to the posts. Having regard to the rank in the order of merit and the number of post
available, the preference given by the candidate shall be considered by the Government at the time of
his appointment.
(b) Where a candidate has not given preference for any post or the candidate has given preference
only for one post and the number of post for which he has given preference are not available to
accommodate the candidate as per his preference. He shall be allotted to any of the remaining vacant
posts after allocation of all the candidates to the posts in accordance with their preferences.
(3) The appointment of a candidate to a particular post shall be subject to the provisions of
reqruitment rules in force relating to that post;
(4) Where a candidate fails to join the post offered to him within stipulated time, his name shall be
deleted from the list of candidates recommended
by the Commission for appointment;
(5) Once the candidate has been appointed to a particular post, no request
the Government for change of appointment to another post.

shall be entertained by

૧૭. Exam/Test Place : In normal condition, Written Examination will be held in
Gandhinagar/Ahmedabad and Personality Test will be held in Office of the GPSC, Gandhinagar.
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૧૮. Application Fees: - Candidates of General category have to pay Rs. 100/- + applicable postal
charges, while Candidates belonging to reserved categories and Economically Weaker Section of
Unreserved category of Gujarat state and Ex. Serviceman and P.H. Candidates do not need to fees.
While candidates of reserved category of other states have to pay prescribed application fee.
૧૯. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કયાગ વસવાય લેવિત પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે.
(૨) લેિીત ર્સોટીના પહરણામના આધારે અરજી ચર્ાસણી માટે ર્ામચલાઉ સફળ જાહે ર ર્રે લ હશે તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય
(લેધિત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમક ભરી, જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્ર્ે ન (Scan) ર્રીને આયોગની
વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ ર્રવાના રહે શે.
(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો અને જાહે રાતની જોગવાઈ મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને આ
જાહે રાતના ભરતી પરીક્ષા વનયમોની જોગવાઈ નરહ સંતોર્તા ઉમેદવારોને આયોગ દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.
(૪) મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં પ્રવેશ અંગે આયોગનો વનણગય આિરી ગણાશે અને આયોગના વનણગય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમાં
લેવામાં આવશે નરહ.
(૫) સદરહાં ુ જાહે રાત અન્વયે ઉમેદવાર લેધિત ર્સોટીમાાં ૨૫% થી ઓછા ગુણ મેળવશે તો તેવા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાર્ાત
માટે ધવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.જયારે અનુસુધચત જાધત અને અનુસુધચત જનજાધત વગક ના ઉમેદવારો ૨૦% થી
ઓછા ગુણ મેળવશે તો તેવા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાર્ાત માટે ધવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
૨૦. પરીક્ષા ર્ે ન્રોની ધવગત :
(૧) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્યાને લઇને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કે ન્રો નક્કી કરવામાં આવે તે પરીક્ષા કે ન્રો પર
પરીક્ષા આપવાની રહે શે. મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાંધીનગર લેવામાં આવશે.
(૨) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમયની મારહતી આયોગની વેબસાઈટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવશે અને લેવિત પરીક્ષા માટે ના પ્રવેશપત્ર https://gpscojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહે શે. આ માટે આયોગ દ્વારા વતગમાનપત્રમાં જાહે રાત
આપવામાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં તેમના પોતાના િચે ઉપવસ્થત થવાનું રહે શે.
(૪) અનુ.જાવત અને અનુ.જનજાવતના ઉમેદવારોને કસોટી માટે ગાંધીનગર આવવા માટે પોતાના રહે ઠાણના સ્થળેથી ગાંધીનગર અને
ગાંધીનગરથી રહે ઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા વગગનું રે લવે ભાડુ ં અથવા અગર એસ.ટી. ભાડુ ં સરકારના વનયમો અનુસાર
ચૂકવવામાં આવશે.
૨૧. પહરણામ :
(૧) આિરી પરરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અને આ પરરણામ સરકારી ગેઝેટમાં પ્રવસધ્ધ
કરવા માટે મોકલવામાં આવશે.
(૨) આ પરરણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેલ કુ લ ગુણની વવગતો આપવામાં આવશે.
(૩) આ પરરણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગની વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવશે.
(૪) આ જગ્યાના પરીક્ષા વનયમો મુજબ સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલ સંબંવધત વનયમો અનુસાર પ્રવતક્ષાયાદી બનાવવામાં આવશે.
૨૨. ધનમણૂર્ :
(૧) ઉમેદવારોને વનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણવત્તા િમમાં વવચારવામાં આવશે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી વનમણૂક માટે નો હક્ક
મળી જતો નથી.
(૨) રાજ્ય સેવામાં વનમણૂક માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ પછી સરકારશ્રીને સંતોર્ ન થાય તો તેવા
ઉમેદવારની વનમણૂક કરવામાં આવશે નરહ.
(૩) વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારશ્રીના વનયમો મુજબની તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહે શે.
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(૪) ઉપરની જાહે રાત સંબંધમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની વનમણૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબંવધત વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ
કરવામાં આવશે.
(૫) વનમણૂક અંગેની સઘળી કાયગવાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે
નરહ.
૨૩. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:
આ જાહે રાત સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તારીિ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક થી
તારીિ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે.
ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરવાના રહે શે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવું.
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વવકલ્પ પર વક્લક કરતા “Apply” નો વવકલ્પ દેિાશે ત્યાં વક્લક
કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહે રાતોની વવગત દશાગવવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાની પસંદગી વાળી જાહે રાતની સામેના “Apply”
બટન પર વક્લક કરતા જ, તે જાહે રાત માટે નો સારાંશ દેિાશે અને તે વાચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર વક્લક કરીને
ઓનલાઈન ફોમગ ભરવાનાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેિાશે.
Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની મારહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*)
વનશાની હોય તેની વવગતો ફરવજયાત ભરવાની રહે શે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની મારહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાની અટક,
નામ, વપતાનું નામ, માતાનું નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીિ, જાવત વગેરેની મારહતી આપવાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેશાવ્યવહારની મારહતી)” જેમાં ઉમેદવારોએ પોતાનું
હાલનું અને કાયમી રહે ઠાણનું સરનામું, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની મારહતી આપવાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેશાવ્યવહારની મારહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વવગતો)” માં ઉમેદવારે
પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટગ સની (રમતગમતની) વવગતો, વવકલાંગતા, લરહયા માટે ની સુવવધા મેળવવા બાબત, વવધવા, માજી સૈવનક,
રાજય સરકારમાં સેવા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપવા માટે રડ-બાડગ થયેલ છો કે કે મ? વવગતો
ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ય વવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની મારહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાને આવડતી
ભાર્ાઓ બાબતેની વવગત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની મારહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદવારે
પોતાનો સારી ગુણવત્તા અને ઓળિી શકાય તથા સ્વીકાયગ હોય એવો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ
કરવાનો રહે છે . (ફોટાનું માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી
પહોળાઈ રાિવી) (Photo અને Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Formatમાં
(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હવે Choose
File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open”
Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુ માં તમારો
Photo દેિાશે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહે શે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં ઉમેદવારે
પોતાનો સારી ગુણવત્તા-ઓળિી શકાય તેવી અને સ્વીકાયગ એવી સફે દ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કે ન કરીને
JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપલોડ કરવાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે
મેળવેલી શૈક્ષવણક લાયકાતોની વવગતો આપેલ કોિકમાં વવગતે ભરવાની રહે છે . જે શૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે
ત્યાં “શુન્ય” ભરવાની રહે શે.
(૯) “Education Details (શૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્યક/વધારાની શૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી શૈક્ષવણક લાયકાતોની વવગતો આપેલ કોિકમાં વવગતે ભરવાની
રહે છે . જે શૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “શુન્ય” ભરવાની રહે શે.
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(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વધારાની શૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ
“Experience Details (અનુભવની મારહતી)” માં ઉમેદવારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળવેલ અનુભવ/નોકરીના વર્ગ અને
તારીિની િમાનુસાર વવગતો ભરવી. “Add Experience” પર વક્લક કરીને મેળવેલ અન્ય અનુભવની વવગતો નાિી શકાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભવની મારહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (વધારાની મારહતી) માં
ઉમેદવારે પોતાની લાગુ પડતી મારહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેં ધરી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવું.
(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાિવાના રહે શે અને હવે પછી આ જાહે રાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના કોઈ
પણ પત્ર વ્યવહારમાં આ બન્ને વવગતો દશાગવવાની રહે શે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાિવી.
નોંધ:(ર્) ઉમેદવાર દ્વારા ર્રવામાાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહે રાત માટે અરજી ર્રવાના છેલ્લા સમય સુધી “Editable” છે જેથી
અરજીમાાં જો ર્ોઇ ક્ષતી રહી જવા પામી હોઇ ર્ે અરજીની ધવગતોમાાં ર્ોઇ સુધારા-વધારા ર્રવા હોય તો “Edit” ધવર્લ્પનો ઉપયોગ
ર્રવાનો રહે શે. નવી અરજી ર્રવી નહી.
(િ) One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી ર્રવા માટેનુાં સહાયર્ મોડ્યુલ છે. તે ર્રવા
માત્રથી આયોગની ર્ોઇ જાહે રાતમાાં online અરજી ર્રે લી ગણાશે નહહાં. આથી OTR ર્યાક બાદ ઉમેદવારે સાંબાંધધત જાહે રાતમાાં Online
અરજી ફરજીયાતપણે ર્રવાની રહે છે જેમાાં ચુર્ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહે શે.

૨૪. અરજી ફી :
(૧) વબન અનામત પુરૂર્/મરહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી શકે છે : ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાાં :
સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર વક્લક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહે શે.
આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્યુટરની સુવવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનું રહે શે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવવગસ ચાજગ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધીમાં ભરવાનાં રહે શે અને ફી ભયાગ અંગેનું ચલણ મેળવવાનું રહે શે. આ
ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાિવાનાં રહે શે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં
આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક વબડાણો સરહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાં રહે શે
અથવા આયોગ િાતે રૂબરૂમાં આપી જવાનાં રહે શે. ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર
વક્લક કરવું અને વવગતો ભરવી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર વક્લક કરવું. ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાં Net
Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના વવકલ્પમાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની
વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર લિાયેલું આવશે અને e-receipt મળશે, જેની print
કાઢી લેવી. જો પ્રરિયામાં કોઈ િામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.
(૨) રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહે શે અને ફી ભયાગ અંગેનું
ચલણ મેળવવાનું રહે શે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર” ના નામના િોસ્ડ
ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ રથી ફી જમા કરાવી શકશે.
(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહે શે. જે પૈકી હાલ પુરતું વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા
માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે શે.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહે શે નહીં.
(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌધ ધમગ અપનાવેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના અને
શારીરરક અશકતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૬) અશક્ત (Disabled) વ્યવક્તઓ તથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય
લેવિત કસોટીમાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે. રોકડમાં , ડીમાન્ડ
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ડિ ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ ર (રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદવારો વસવાય ) કે પે ઓડગ રના સ્વરૂપમાં આ ફી
સ્વીકારવામાં આવશે નરહ, જેની ઉમેદવારોએ િાસ નોંધ લેવી.
(૯) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પૂવગ પારકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવેલી વનવાગવસત વ્યવક્તઓની
બાબતમાં જો આયોગને સંતોર્ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી શકે તેમ નથી તો યોગ્ય રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવશે.
(૧૦) આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંગેની વવનંતી સ્વીકારવામાં આવશે નરહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી
માટે અનામત તરીકે રાિવામાં આવશે નરહ.
૨૫. અગત્યની સૂચના :
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેશા વ્યવહારના સાધનો પરીક્ષા િંડમાં સાથે
લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં વનરદગિ વશક્ષાને પાત્ર બનશે.
(૨) ઉમેદવાર વપ્રવલવમનરી પરીક્ષામાં કે લ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નરહ.
(૩) અંધ ઉમેદવારને જે લરહયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યવક્તની શૈક્ષવણક લાયકાત સ્નાતકની પરીક્ષા પાસ કરે લ ન હોવી જોઈએ.
(૪) અંધ ઉમેદવારે જે લરહયો રાિવાનો હોય તેની સંપૂણગ વવગત-(૧) નામ (૨) સરનામું (૩) શૈક્ષવણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ
આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપવાની રહે શે અને તેની મંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરવામાં આવશે.
(૫) ઉમેદવારોને િાસ જણાવવાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો
તથા જાહે રાતની જોગવાઈ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવશે.
૨૬. નીચે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણ
ૂ ક નથી )
(૧) અરજીમાં દશાગવેલ વવગતો અધૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફે ક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની
નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રડસ્ચાજગ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષવણક લાયકાતના સંદભગમાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનુભવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરંતુ તેના સમથગનમાં પ્રમાણપત્ર
રજુ કરે લ ન હોય અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર
દશાગવેલ ન હોય,અનુભવનું પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી વવનાનું હોય.
૨૭. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોધર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો ધવરૂધ્ધ પગલાાં :
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની િોટી મારહતી દશાગવવી નહી, તેમજ
આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુધારો
અથવા ફે રફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરે લ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ
બાબતના બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસંગતતા જણાય તો તે
વવસંગતતાઓ બાબતની સ્પિતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહે ર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યવક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વિતે Scanning માં કોઈ ચેડાકરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા િોટા વનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુવચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
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(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુવચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માં અ્ીલ ભાર્ા કે અવશિ બાબતો સરહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા િંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી
તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવિત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને
નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક ઇજા
પહોચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેિાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃ ત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીધી અથવા
આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવલ
ે વશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
(િ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમુવચત વનયમો અનુસાર વશસ્તભંગના પગલાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાં વનરદગિ કરે લ વશક્ષા કરતા પહે લા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પિ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેવિતમાં વશક્ષા અંગે બચાવનામું- હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાની તક આપવામાં આવશે.
૨૮. આ જાહે રાત અન્વયે અધકઘટન બાબતે જગ્યાના ભરતી ધનયમો અને પરીક્ષા ધનયમોની જોગવાઇ આિરી રહે શે.
ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગક ,માજી સૈધનર્, શારીહરર્ અશક્તતા ,મહહલા ર્ે ધવધવા પૈર્ીના ધવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધુ
ધવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા હર્સ્સામાાં તેને લાગુ પડતા ધવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
ઉપરોક્ત દશાકવેલ જગ્યાની સાંખ્યામાાં ફે રફાર ર્રવાનો આયોગને અબાધધત અધધર્ાર રહે શે.
નોંધ : ગુજરાત આરોગ્ય સેવા, વગક-૨ ના તબીબી અધધર્ારી, વગક-૨ અને સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગક-૨ના ધવધવધ પ્રર્ારના ટ્યુટર,
વગક-૨ ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા ધનયમો, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી,
વય મયાકદામાાં છૂટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવગતો, પહરધશષ્ઠ-‘૪’ નો નમૂનો, શારીહરર્ રીતે અશક્ત
ઉમેદવારોએ રજુ ર્રવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમુનો, સરર્ારી ર્મકચારીએ રજુ ર્રવાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને
જાહે રાતની અન્ય વધુ ધવગતો આયોગની ર્ચેરીના નોટીસ બોડક અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ
લેવાની રહે શે. આ જાહે રાત સાંબધ
ાં માાં વધુ માહહતી આયોગની ર્ચેરીમાાં, ર્ચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦
ઉપરથી મળી શર્શે.
તા- ૧૬/૦૩/૨૦૨૧

EX-1

- 13 -

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt.No.137/2020-21
On line Applications are invited from 16/03/2021 (13-00 hours) to 31/03/2021 (13-00 hours) for the
following posts of Medical Officer, Class-II, Gujarat Medical Service, Class-II and Tutor, Class-II, General State
Service, Class-II (Advt. No. 137/2020-21). The reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C., E.W.S & Women candidates
is as under. In case of non - avaiability of Women candidates, in the respective category, the post so reserved
will be allotted to male candidates belonging to the same category.
Out of Total Post

Total
Name of post

Vacancie

Category Vise Vacancies

reserved for Physically

Out of Total Posts reserved for Women

Disable and

s
1

Ex.Servicemen

2

3

4

5

General

EWS

S.E.B.C

S.C

S.T

General

EWS

S.E.B.C

S.C

S.T

Phy. Dis.

Ex. Ser.

1000

410

100

270

70

150

137

33

90

23

50

30

10

Radiotherapy,
Class-II

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opthalmology,
Class-II

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Radiology,
Class-II

20

7

3

4

1

5

1

0

1

0

1

0

0

Microbiology,
Class-II

2

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Forensic
Medicine,
Class-II

11

5

3

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Anesthesiology
, Class-II

16

4

4

6

2

0

1

1

1

0

0

0

0

Biochemestry,
Class-II

6

1

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Phisiology,
Class-II

16

7

5

2

0

2

2

1

0

0

0

0

0

Medical Officer,
Class-II

Note: The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for unreserved category
and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.

(1) Disable candidates having disability OL = ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT), HH = HEARING
HANDICAPE) BLA = BOTH LEGS AND BOTH ARMS AFFECTED, OA = ONE ARM AFFECTED, OAL = ONE ARM
AND ONE LEG. and who can move independently and perform duties can apply for the post. Candidates having
disability other than prescribed above are not eligible for application. physically disable Candidates will have
to fill up details of their disability in personal Details while applying online.
EX-1
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(2) In Case of Physical Disabled Candidates having Disability of 40% or above shall get benefits of Physical
Disability according to G.A.D Resolution dated 15-02-2001, No. CRR-102000-GOI-7-G-2.
(3) Candidate will select in posts reserved for Physically Disabled and Ex. Servicemen will be considered as
their Category (non-reserved / economically weaker Section / S.E.B.C / SC / ST)
(4) Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T can apply against General
Category shall apply.

Category and criteria of General

(5) In Case of Non-availability of Women Candidates in the Respective Category, the resreved post will be
alloted to Male Candidates belonging to same category.
(6) Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post Before Applying online. Candidate
shall confirm the application only after verifying the details filled in the application form.
(7) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or
information filled in by the candidate shall not be accepted.
(8) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed application
will be considered by the commission. For candidates belonging to unreserved category the last confirmed
application with fees will be considered by the Commission.
(9) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview (in the order
mentioned in general instructions). And upload online when asked by Commission.
(10) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS category shall be in the format as prescribed by
Social Justice and Empowerment Department, Government of Gujarat's Resolution No: EWS/122019/45903/A,
Date: 25/01/2019 and G.R. No: EWS/122019/45903/A, Date:13/09/2019 whichever may be concerned.
(Annexure-“KH” in English or Annexure- “G” in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of
EWS certificate while applying online. The validity of the time period of the EWS eligibility certificate will be in
accordance with the provision of these resolutions or the relevant instructions of the state government in
force.
(11) This recruitment called as Medical Officer, Gujarat Medical Services, Class-II and Gujarat/Health Services,
Class-II and Tutor Class-II and Municipal Health Officer Class-II and Insurance Medical Officer (Allopathy)
Class-II Combined Competitive Examination.

Educational Qualification:
(a)

(b)
(c)

EX-1

Possess a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.) degree obtained from any of the
Universities established or incorporated by or Under the Central or State Act in India; or any other
Educational Institution recognised as such or declared to be deemed as a University Under section 3 of
the University Grants Commission Act,1956; Or Possess an equivalent qualificaton recognized under
the Medical Council Act,1956.
Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Servicies Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and
Possess an adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
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Pay Scale:
Age:

Rs.53,100 - 1,67,800 - (According to 7th Pay Commission)
A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as
on 31/03/2021 Age will be calculated as on the last date of receipt of application. Upper
age limit shall be relaxed as under:

1 S. &E.B.C., E.W.S., S.C. & S.T. Male
candidates of Gujarat origin.
2 Women
candidates
of
unreserved Category
3 Women Candidates of Reserved
Category
4 Physically disabled candidates

05 years (Maximum up to 45 years.)
05 years (Maximum up to 45 years.)
10 years (including 05 years relaxation as Woman,
Maximum up to 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 01-122008 from the Medical Board. (Maximum up to 45 years.)
Upper age limit shall not apply in favour of a candidate who
is already in the service of the Government of Gujarat on the
post requiring Medical Degree as one of the qualification, In
accordance with the provisions of the Gujarat Civil Servises
classification and Recruuitment (General) Rules 1967.

5 A Candidate who is already in
Gujarat Govt. Service, either as a
permanent or a temporary
officiating continuosly for Six
months and had not crossed age
limit
prescribed
for
the
advertised post at the time of his
first appointment.
6 Ex-servicemen / Officers
The length of military service (At least five years of military
services) + 3 years

Note:
(a)

The online application made by the candidate is “Editable” till the last
date to apply i.e 31/03/2021 (13:00 hours) so if there is any
discrepancy in the details filled by the candidate or candidate wants to
make any change in the details of the application, then candidate can
use the “Edit” option rather than applying again with new application.

(b)

For the interpretation of the advertisement, the provisions of
Recruitment Rules and Examination Rules of the posts shall be final.

(H.K.THAKAR)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

EX-1
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