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
EX-1 શાખા
જાહે રાત ક્રમાાંર્ : ૧૩૮/૨૦૨૦-૨૧ : નાયબ સેક્શન અધધર્ારી (ર્ાયદાર્ીય બાજુ ) વગક-૩ની નીચે દર્શાવેલ જગ્યશઓ પર
ર્ુ લ-૧૯ ઉમેદવશરો પસંદ કરવશ મશટે ઓન લશઈન અરજીઓ મંગશવવશમશં આવે છે . આ મશટે ઉમેદવશરે http://gpscojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યશન લોગ ઈન
કરવશનં રહે ર્ે. પસંદગીની પ્રક્રિયશ મશટે સ્પર્શાત્મક પરીક્ષશ યોજવશમશં આવર્ે.
નોંધ:-

(૧) આ જગ્યશ મશટે પ્રશથમમક કસોટી સંભવત: તા. ૧૮/૦૭/૨૦૨૧ નશ રોજ યોજવશમશં આવર્ે.
(૨) પ્રશથમમક કસોટીનં પક્રરણશમ સંભવત: સપ્ટે મ્બર-૨૦૨૧ મશં પ્રમસધ્દ્ધ કરવશમશં આવર્ે.
(૩) મખ્ય લેમિત પરીક્ષશ સંભવત: ૨૭/૧૧/૨૦૨૧ અને ૨૮/૧૧/૨૦૨૧ નશ રોજ
યોજવશમશં આવર્ે.
(૪) મખ્ય લેમિત પરીક્ષશનં પક્રરણશમ સંભવત: ફે બ્રુઆરી-૨૦૨૨ મશં પ્રમસધ્દ્ધ કરવશમશં આવર્ે.
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૧.શારીહરર્ અશક્તતા:
(૧) ઉપરની જગ્યાઓ માટે નીચે દશાકવ્યા મુજબની શારીહરર્ અશર્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી ર્રવા પાત્ર છે:
જગ્યશનં નશમ
અંર્ત્વ /ઓછી દમિ
શ્રવણની િશમી
હલન-ચલનની મવકલશંગતશ

નશયબ સેક્ર્ન અમર્કશરી
(કશયદશકીય બશજ) વગા-૩

LV, 40% and above,
upto 75%

HH, 40% and
above, upto 75%

OL, BL, OA

LV =Low Vision, HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, BL=Both Leg
(૨) આ જાહે રશત અન્વયે ર્શરીક્રરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરો મશટે કોઇ અનશમત જગ્યશ નથી. ઉપર (૧)મશં દર્શાવ્યશ મજબની ર્શરીક્રરક
અર્કતતશ ર્રશવતશ ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કર્ે.
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(૩) ર્શરીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવશરોને સશમશન્ય વહીવટ મવભશગનશ તશ. ૧-૧૨-૨૦૦૮નશ પક્રરપત્ર િમશંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦ગ.૨ થી મનયત થયેલ સમપ્રન્ટે ડન્ટ/ મસમવલ સજાનનશ તબીબી પ્રમશણપત્રને આમર્ન રહીને ઉપલી વય મયશાદશમશં ૧૦ વર્ાની છૂટછશટ
મળર્ે.
(૪) ર્શરીક્રરક અર્કતતશ ર્રશવતશ ઉમેદવશરોએ Online ફોમામશં Personal Details મશં પોતશની અર્કતતશની ટકશવશરી / મવગત
દર્શાવવશની રહે ર્ે.
(૫) ર્શરીક્રરક રીતે અર્કત તથશ મશજી સૈમનક મશટે અનશમત જગ્યશઓ ઉપર જે ઉમેદવશર પસંદગી પશમર્ે તેઓ પોતે જે કે ટેગરીનશ (મબન
અનશમત/ અન.જામત/ અન.જનજામત/ સશ.ર્ૈ.પ.વગા ) ઉમેદવશર હર્ે, તે કે ટેગરીનશ ગણવશમશં આવર્ે.
(૬) સશ.વ.મવ.નશ તશ. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ નશ ઠરશવ િમશંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ- ૭-ગ.૨ મજબ ર્શરીક્રરક અર્કતતશ ૪૦%
કે તેથી વર્ હોય તેમને જ ર્શરીક્રરક અર્કતતશનશ લશભો મળવશપશત્ર રહે ર્ે.
૨. નાગહરર્ત્વ:
ઉમેદવશર,
(ક) ભશરતનો નશગક્રરક અથવશ
(િ) નેપશળનો પ્રજાજન અથવશ
(ગ) ભૂતશનનો પ્રજાજન અથવશ
(ઘ) મતબેટનો મનવશામસત જે ભશરતમશં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી ૧લી જાન્યઆરી,૧૯૬૨ પહે લશં ભશરતમશં આવેલશ હોવશ
જોઇએ,અથવશ
(ચ) મૂળ ભશરતીય વ્યમક્ત કે જે ભશરતમશં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી પશક્રકસ્તશન, પૂવા પશક્રકસ્તશન (બશંગ્લશદેર્), બમશા
(મ્યશનમશર), શ્રીલંકશ, કે ન્યશ, યગશન્ડશ જેવશ પૂવા આક્રિકશનશ દેર્ો, સંયક્ત પ્રજાસત્તશક ટશંઝશનીયશ, ઝશંબીયશ, મલશવી, ઝૈર, ઇથોપીયશ, અથવશ
મવયેટનશમથી સ્થળશંતર કરીને આવેલ હોવશ જોઇએ પરંત પેટશિમશંક (િ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) મશં આવતશ ઉમેદવશરોનશ ક્રકસ્સશમશં
સરકશરે પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર આપેલ હોવં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવશરનશ ક્રકસ્સશમશં પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર જરૂરી હોય તેવશ ઉમેદવશરનં અરજીપત્રક આયોગ મવચશરણશમશં લેર્ે અને જો મનમણૂક
મશટે તેમનશ નશમની ભલશમણ કરવશમશં આવર્ે તો રશજ્ય સરકશર તેમનશ ક્રકસ્સશમશં પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર આપવશની ર્રતે કશમચલશઉ મનમણૂક
આપર્ે.
૩. અરજીપત્રર્:
(૧) મબન અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમશં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચશજીસ તથશ ઓન લશઇન ફી ભરે તો રૂ.
૧૦૦ + સમવાસ ચશજીસ ફી ભરવશની રહે ર્ે. અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો ( આમથાક રીતે નબળશ વગો, સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત
વગા, અનસૂમચત જામત અને અનસૂમચત જનજામત) તથશ ર્શરીક્રરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરો અને મશજી સૈમનકોને ફી ભરવશમશંથી મમક્ત
આપવશમશ આવેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવશની રહે તી નથી.
(૨) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો મબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવશની રહે ર્ે નહી.
(૩) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મશટે જાહે રશતમશં અનશમત જગ્યશઓ દર્શાવેલ ન હોય ત્યશં આવશ ઉમેદવશરો મબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી
કરી ર્કર્ે અને તેમને પસંદગી મશટે મબનઅનશમતનશ ર્ોરણો લશગ પડર્ે.
(૪) જાહે રશતમશં મક્રહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમશં મક્રહલશ ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે .
(૫) જાહે રશતમશં જે તે કે ટેગરીમશં કલ જગ્યશઓ પૈકી મક્રહલશ ઉમેદવશરો મશટે અમક જગ્યશઓ અનશમત હોય ત્યશરે મક્રહલશ ઉમેદવશરોની
અનશમત જગ્યશઓ મસવશયની બશકી રહે તી જગ્યશઓ ફક્ત પરુર્ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે તેમ ગણવશનં નથી, આ જગ્યશઓ પર પરુર્
તેમજ મક્રહલશ ઉમેદવશરોની પસંદગી મશટે મવચશરણશ થઇ ર્કે છે , પરુર્ તેમજ મક્રહલશ ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે .
(૬) જાહે રશતમશં મશત્ર મક્રહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમશં પરુર્ ઉમેદવશર અરજી કરી ર્કે છે કે મ કે
મક્રહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ર્ ન થશય તો આ જગ્યશઓ પર પસંદગી મશટે પરુર્ ઉમેદવશરોની મવચશરણશ થઇ ર્કે છે . પરંત જે જગ્યશઓ મક્રહલશ
ઉમેદવશરો મશટે જ અનશમત હોય અને તે જગ્યશ ઉપર મક્રહલશ ઉમેદવશરો પરે પરશ પસંદગી પશમે/જેટલી સંખ્યશમશં પસંદગી પશમે તો તેમને જ
પ્રથમ મવચશરણશમશં લેવશનશ થર્ે અને સંબંમર્ત કે ટેગરીમશં મક્રહલશઓ મશટે અનશમત જગ્યશ સશમે મનયત મશપદંડ મજબ પસંદગીનં ર્ોરણ
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હળવં કયશા બશદ જો કોઇ મક્રહલશ ઉમેદવશર પસંદ ન થશય કે ઓછશ મક્રહલશ ઉમેદવશર પસંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશણમશં પરુર્ ઉમેદવશરોને
ધ્દ્યશનમશં લેવશમશં આવર્ે.
(૭) પ્રાથધમર્ ર્સોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને અરજી 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 જે તે સમયે સુચના આપવામાાં આવે તે અનુસાર ઓનલાઇન
અપલોડ ર્રવાના રહે શે.
૪. જન્મ તારીિ:
(૧) આયોગ જન્મ તશરીિ નશ પરશવશ મશટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડા દ્વશરશ અપશયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય રશિે છે .
પરંત આ પ્રમશણપત્રમશં દર્શાવેલ જન્મતશરીિ િોટી હોવશનં ઉમેદવશર મશને તો સક્ષમ અમર્કશરીએ આપેલ વય અને અમર્વશસનશ
પ્રમશણપત્રની પ્રમશમણત નકલ મોકલવશની રહે ર્ે. આ પ્રમશણપત્રમશં અમર્કૃ ત અમર્કશરીએ સ્પિપણે જણશવેલ હોવં જોઇએ કે તેઓએ એસ.
એસ. સી. કે તેની પરીક્ષશનં મૂળ પ્રમશણપત્ર તપશસેલ છે અને પોતશની સમક્ષ રજૂ કરવશમશં આવેલ પરશવશઓને આર્શરે ઉમેદવશરની સશચી
જન્મતશરીિ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષશનશ પ્રમશણપત્રમશં દર્શાવેલ જન્મતશરીિ કરતશં જદી છે તથશ મશનવશને
પરતં કશરણ છે . ઉમેદવશરે રજ કરે લ વય અને અમર્વશસનં પ્રમશણપત્ર તેની મવશ્વશસમનયતશ (credibility) નશ આર્શરે સ્વીકશર કે
અસ્વીકશરનો મનણાય આયોગ દ્વશરશ લેવશમશં આવર્ે.
(૨) ઉમેદવશરે અરજી પત્રકમશં દર્શાવેલ જન્મ તશરીિમશં પશછળથી કોઇપણ કશરણસર ફે રફશર થઈ ર્કર્ે નહી.
૫. વયમયાકદા :
(૧) ઉંમર જાહે રશતમશં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીિનશ રોજ ગણવશમશં આવર્ે.
(૨) અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીિના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વર્ક પૂરા ર્રે લા હોવા જોઇશે અને જાહે રાતની છેલ્લી તારીિના
રોજ ૩૮ વર્ક પૂરા ર્રે લ ન હોવા જોઇશે.
(૩) જાહે રશતમશં દર્શાવેલ ઉપલી વયમયશાદશમશં નીચે મજબની છૂટછશટ મળવશપશત્ર છે .
૧

મળ ગજરશતનશ અનસમચત જામત, અનસમચત જનજામત,
સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગાનશ અને આમથાક
રીતે નબળશ વગાનશ ઉમેદવશરો
મળ ગજરશતનશ અનસમચત જામત, અનસમચત જનજામત,
સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગા અને આમથાક રીતે
નબળશ વગાનશ મક્રહલશ ઉમેદવશરો

પશંચ વર્ા (વર્મશં વર્ ૪૫ વર્ાની મયશાદશમશં)

૩

મબન અનશમત (સશમશન્ય) મક્રહલશ ઉમેદવશરો

પશંચ વર્ા (વર્મશં વર્ ૪૫ વર્ાની મયશાદશમશં)

૪

મશજી સૈમનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ સક્રહત સંરક્ષણ સેવશમશં બજાવેલ સેવશ (ઓછશમશં ઓછી પશંચ
ઉમેદવશરો
વર્ાની સંરક્ષણ સેવશ) ઉપરશંત બીજા ત્રણ વર્ા

૫
૬

ર્શરીક્રરક અર્ક્તતશ ર્રશવતશ ઉમેદવશરો
દસ વર્ા (વર્મશં વર્ ૪૫ વર્ાની મયશાદશમશં)
ગજરશત સરકશરનશ કમાચશરીઓ: ગજરશત મલ્કી સેવશ અને ગજરશત સરકશરનશ કમાચશરીઓને વય મયશાદશમશં કોઇપણ
વગીકરણ અને ભરતી (સશમશન્ય) મનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવશએ પ્રકશરની છૂટછશટ મળવશપશત્ર નથી.
મજબ ગજરશત સરકશરની નોકરીમશં કશયમી ર્ોરણે અથવશ
હંગશમી ર્ોરણે સળંગ છ મશસથી કશમગીરી બજાવતશ હોય અને
તેઓની પ્રથમ મનમણૂક જાહે રશતમશંની જગ્યશમશં દર્શાવેલ વય
મયશાદશની અંદર થયેલ હોય તેવશ કમાચશરીઓ

૨

EX-1

દસ વર્ા (આ છૂટછશટમશં મક્રહલશ મશટે ની છૂટછશટ કે જે પશંચ
વર્ાની છે , તેનો સમશવેર્ થઇ જાય છે , વર્મશં વર્ ૪૫
વર્ાની મયશાદશમશં છૂટછશટ મળર્ે.)
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૬. લાયર્ાત :
(૧) ભશરતમશં કે ન્રીય અથવશ રશજ્ય અમર્મનયમથી અથવશ તે હે ઠળ સ્થપશયેલી અથવશ સંસ્થશમપત યમનવમસાટીઓ પૈકી કોઇપણમશંથી
અથવશ યમનવમસાટી ગ્રશન્્સ કમમર્ન અમર્મનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હે ઠળ જાહે ર થયશ મજબ યમનવમસાટી હોવશનં ગણશતી બીજી કોઇપણ
ર્ૈક્ષમણક સંસ્થશમશંથી મેળવેલી કશયદશ(મવર્ેર્)મશં સ્નશતકની પદવી અથવશ એલ.એલ.બી (ત્રણ વર્ા)ની અથવશ પશંચ વર્ાની
કશયદશ(સંકમલત)મશં સ્નશતકની પદવી ર્રશવતો હોવો જોઇર્ે.
(૨) અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીિ સુધીમાાં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ક પુરા થયેલા હોય અને ધનયત લાયર્ાતની
પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્કની પરીક્ષામાાં ઉપધસ્થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરાંતુ જેનુાં પરીણામ પ્રધસધ્ધ થયેલ ના હોય
તેવા ઉમેદવારો ધપ્રધલધમનરી પરીક્ષા માટે અરજી ર્રી શર્શે, પરાંતુ તેઓએ જાહે રાતમાાં દશાકવેલ શૈક્ષધણર્ લાયર્ાતની પદવી
મુખ્ય પરીક્ષા માટે ની અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીિ સુધીમાાં પ્રાપ્ત ર્રે લી હોવી જોઇશે.
(૩) ગજરશત મલકી સેવશ વગીકરણ અને ભરતી (સશમશન્ય) મનયમો, ૧૯૬૭મશં ઠરશવ્યશ પ્રમશણેની કોમ્્યટરનશ ઉપયોગ અંગેની પશયશની
જાણકશરી ર્રશવતો હોવો જોઇર્ે અને ગજરશતી અથવશ ક્રહન્દી અથવશ તે બન્નેનં પૂરતં જ્ઞશન ર્રશવતો હોવો જોઇર્ે.
(૪) જે ઉમેદવશર પદવી પરીક્ષશ પશસ કયશાનો પરશવો રજ કરી ર્કર્ે નક્રહ તેવશ ઉમેદવશરોને મખ્ય પરીક્ષશમશં પ્રવેર્ મશટે લશયક ગણવશમશં
આવર્ે નક્રહ.
૭. અનુસૂધચત જાધત, અનુસૂધચત જનજાધત, સામાધજર્ અને શૈક્ષધણર્ રીતે પછાત વગક અને આધથકર્ રીતે નબળા વગક :
(૧) મૂળ ગજરશતનશ અનસૂમચત જામત, અનસૂમચત જનજામત, સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગા અને આમથાક રીતે નબળશ વગા નશ
ઉમેદવશરોને જ અનશમત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મળર્ે.
(૨) અનસૂમચત જામત, અનસૂમચત જનજામત, સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગા અને આમથાક રીતે નબળશ વગા પૈકી ઉમેદવશર જે
વગાનશ હોય તેની મવગતો અરજીપત્રકમશં અચૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકનશ સંબંમર્ત કોલમમશં જે તે અનશમત કક્ષશ દર્શાવેલ નહી હોય તો પશછળથી અનશમત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે
લશભ મેળવવશનો હક્ક દશવો મશન્ય રશિવશમશં આવર્ે નહીં.
(૪) અનશમત વગાનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે તેનશ સમથાનમશં સક્ષમ અમર્કશરી દ્વશરશ મનયત નમનશમશં આપવશમશં આવેલ જામત
પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી સશથે અચૂક સશમેલ કરવશની રહે ર્ે. અરજીપત્રક સશથે જામત પ્રમશણપત્રની નકલ સશમેલ નહીં હોય તો તે
પશછળથી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.
(૫) સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોને અનશમતનો લશભ જો તેઓનો સમશવેર્ “ઉન્નત વગામશં” નહી થતો હોય તો જ
મળવશપશત્ર થર્ે.
(૬)(અ) સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોએ ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેનં સશમશમજક ન્યશય અને
અમર્કશક્રરતશ મવભશગનં તશરીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠરશવથી મનયત થયેલ ગજરશતી નમૂનશ ‘પક્રરમર્િ-ક’ મજબનં અથવશ નવશ મનયત
કરશયેલ ગજરશતી નમૂનશ ‘પક્રરમર્િ-૪’ મજબનં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશનં રહે ર્ે.
(૬)(બ) સશમશમજક ન્યશય અને અમર્કશરીતશ મવભશગનશ તશ.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ નશ ઠરશવ િમશંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજબ
‘ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ નક્રહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર’ની મહત્તમ અવમર્ (Validity) ઈસ્ય થયશ-વર્ા સક્રહત ત્રણ નશણશકીય વર્ાની
રહે ર્,ે પરંત આવં પ્રમશણપત્ર સંબંમર્ત જાહે રશત મશટે ઓનલશઈન અરજી કરવશની છે લ્લી તશરીિ સર્ીમશં ઈસ્ય કરશયેલ હોવં જોઈએ. જો આ
પ્રમશણપત્ર આ સમયગશળશ દરમમયશન ઇસ્ય થયેલ હર્ે, તો જ મશન્ય રશિવશમશં આવર્ે અન્યથશ તે મશન્ય રશિવશમશં આવર્ે નક્રહ.
(૬)(ર્) પક્રરમણત મક્રહલશ ઉમેદવશરોએ આવ પ્રમશણપત્ર તેમનશ મશતશ-મપતશની આવકનશ સંદભામશં રજૂ કરવશનં રહે ર્ે. જો આવશ
ઉમેદવશરોએ તેમનશ પમતની આવકનશ સંદભામશં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવશમશં આવર્ે.
(૬)(ડ) ઉમેદવશરે ઓનલશઈન અરજી કરતી વિતે જે ‘ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ નક્રહ થવશ અંગેનં પ્રમશણપત્ર’ ની મવગતો જણશવેલ હોય તેની
જ નકલ અરજી સશથે જોડવશની રહે ર્ે. જો આવશ પ્રમશણપત્રમશં કોઈ ભૂલ હોવશને કશરણે ઉમેદવશર જાહે રશતની છે લ્લી તશરીિ બશદનં નવં
પ્રમશણપત્ર મેળવે તો પણ સશમશમજક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે પશત્ર થવશ મશટે ઓનલશઈન અરજીમશં જણશવેલ
પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય રહે ર્ે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેનં પ્રમશણપત્ર આપવશ મશટે ૬ મશપદંડો ધ્દ્યશને લેવશય છે . પ્રમશણપત્રની અવમર્ હવે ત્રણ
વર્ાની છે . પરંત ઉક્ત મશપદંડો પૈકી કોઈપણ મશપદંડમશં આ અવમર્ દરમ્યશન ફે રફશર થશય તો તેની સ્વૈમચ્છક જાહે રશત સંબંમર્ત ઉમેદવશરે
તથશ તેનશ મશતશ-મપતશ/વશલીએ સ્વયં સંબંમર્ત સત્તશમર્કશરી તેમજ તેનશ દ્વશરશ પ્રમશણપત્રમશં કોઈ ફે રફશર કરવશમશં આવે તો ગજરશત જાહે ર
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સેવશ આયોગને કરવશની રહે ર્ે. ઉમેદવશર/મશતશ-મપતશ/વશલી આવી જાહે રશત નક્રહં કરીને કોઈપણ મવગતો છૂપશવર્ે તો તેઓ કશયદેસરની
કશયાવશહીને પશત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનશમતનો લશભ રદ્દ કરવશપશત્ર થર્ે. ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ નક્રહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર
મેળવવશ મશટે નશ કોઈપણ મશપદંડમશં ફે રફશરની સ્વૈમચ્છક જાહે રશત કરવશની જવશબદશરી ઉમેદવશર/મશતશ-મપતશ/વશલીની વ્યમક્તગત રીતે
અને સંયક્ત રીતે રહે ર્ે.
(૭) આમથાક રીતે નબળશ વગોનશ ઉમેદવશરોએ રશજ્ય સરકશરનશ સશમશમજક ન્યશય અને અમર્કશરીતશ મવભશગનશ તશ. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ નશ
ઠરશવ િમશંક : ઇ.ડબલ્ય.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી મનયત થયેલ નમૂનશ ( અંગ્રેજીમશં Annexure KH અથવશ ગજરશતીમશં
પક્રરમર્િ-ગ) મશં મેળવેલ આમથાક રીતે નબળશ વગો મશટે નશ પ્રમશણપત્રનશ નંબર અને તશરીિ ઓન લશઇન અરજી કરતી વિતે
દર્શાવવશનશ રહે ર્.ે આ પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર સંબંમર્ત જાહે રશત મશટે ઓનલશઈન અરજી કરવશની છે લ્લી તશરીિ સર્ીમશં ઈસ્ય કરશયેલ હોવં
જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ સમયગશળશ દરમમયશન ઇસ્ય થયેલ હર્ે, તો જ મશન્ય રશિવશમશં આવર્ે અન્યથશ તે મશન્ય રશિવશમશં
આવર્ે નક્રહ.
(૮) સરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મજબ અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોની સશથે મનયત ર્ોરણો (અથશાત
વયમયશાદશ ,અનભવની લશયકશત, મબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો મશટે અપનશવેલ હોય તેનશ કરતશં વર્ મવસ્તૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) મશં
છૂટછશટ લીર્શ મસવશય પોતશની ગણવત્તશનશ આર્શરે પસંદગી પશમે તો મબનઅનશમત જગ્યશની સશમે ગણતરીમશં લેવશનશ થશય છે .
(૯) ઉમેદવશરે અરજીમશં જામત અંગે જે મવગત દર્શાવેલ હર્ે તેમશં પશછળથી ફે રફશર કરવશની મવનંતી મશન્ય રશિવશમશં આવર્ે નહી.જો કોઈ
ઉમેદવશરે મનયત સમયગશળશ દરમ્યશન ઈસ્ય થયેલ મનયત નમૂનશનં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરે લ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમશન્ય ગણવશમશં
આવર્ે અને તેઓને મબનઅનશમત જગ્યશ સશમે પણ મવચશરણશમશં લેવશમશં આવર્ે નક્રહ.
નોંધ-૧: સશમશમજક ન્યશય અને અમર્કશરીતશ મવભશગનશ ઠરશવ િમશંક: ઇડબલ્યએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તશ. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવશઇ મજબ આમથાક રીતે નબળશ વગો (EWS) મશટે નશ પશત્રતશ પ્રમશણપત્રો ઇસ્ય (issue) થયશ તશરીિથી ત્રણ વર્ા સર્ી મશન્ય
ગણવશમશં આવર્ે. પરંત તશ. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તશ. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સર્ી ઇસ્ય થયેલ EWS પ્રમશણપત્રની વર્શરે લ અવમર્નો લશભ
લેવશ મશટે ઉમેદવશરે તેનશ કટં બની આવકમશં વર્શરો થયો નથી અને રશજ્ય સરકશરનશ અનશમતનશ હે ત મશટે નક્કી થયેલ પશત્રતશનશ
મશપદંડ મજબ લશયક ઠરે છે તેવી બશહેં ર્રી ઉક્ત ઠરશવ સશથેનશ પક્રરમર્િથી મનયત કયશા મજબનશ નમૂનશમશં આપવશની રહે ર્ે. આયોગ
જ્યશરે EWS પ્રમશણપત્ર મગશવે તે સમયે ઉમેદવશરે પ્રમશણપત્રની સશથે આ બશંહેર્રી રજૂ કરવશની રહે ર્ે. આ જોગવશઇનશ દરુપયોગ
બદલ અનશમતનો લશભ રદ થવશ પશત્ર છે અને ઉમેદવશર કશયદેસરની કશયાવશહીને પશત્ર બને છે . જેથી વર્શરે લ અવમર્નો લશભ લેતશ
અગશઉ ઉમેદવશરોએ ઉક્ત ઠરશવની તમશમ જોગવશઇઓનો અભ્યશસ કરી લેવશ જણશવવશમશં આવે છે . ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તશ.
૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સર્ી ઇસ્ય થયેલ EWS પ્રમશણપત્રની વર્શરે લ અવમર્ સંદભે રજૂ કરવશની બશંહેર્રીનો મનયત નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELFDECLERATION_FORM.pdf પરથી મેળવી લેવશનો રહે ર્ે.
નોંધ-૨: સશમશમજક ન્યશય અને અમર્કશક્રરતશ મવભશગનશ ઠરશવ િમશંક: સર્પ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તશ. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવશઇઓને આર્ીન તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તશ. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તશ. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરમમયશન ઇસ્ય કરવશમશં
આવેલ ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ નક્રહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ મશન્ય ગણવશમશં
આવર્ે પરંત આ સમયગશળશ દરમમયશન ઇસ્ય થયેલ પ્રમશણપત્ર સશથે ઉમેદવશરે તેનશ “મબન ઉન્નત વગાનશ દરજ્જશ” (Non Creamy
Layer Status) મશં કોઇ ફે રફશર થયેલ નથી તથશ તેઓ રશજ્ય સરકશરનશ અનશમતનશ હે ત મશટે નક્કી થયેલ પશત્રતશનશ મશપદંડ
મજબ લશયક ઠરે છે તે મજબનં બશંહેર્રીપત્રક ઉક્ત ઠરશવ સશથેનશ પક્રરમર્િથી મનયત થયેલશ નમૂનશમશં આપવશનં રહે ર્ે. આયોગ
જ્યશરે NCLC પ્રશમશણપત્ર મંગશવે તે સમયે ઉમેદવશરે પ્રમશણપત્રની સશથે આ બશંહેર્રી રજૂ કરવશની રહે ર્ે. આ જોગવશઇનશ દરુપયોગ
બદલ અનશમતનો લશભ રદ થવશ પશત્ર છે અને ઉમેદવશર કશયદેસરની કશયાવશહીને પશત્ર બને છે . જેથી વર્શરે લ અવમર્નો લશભ લેતશ
અગશઉ ઉમેદવશરોએ ઉક્ત ઠરશવની તમશમ જોગવશઇઓનો અભ્યશસ કરી લેવશ જણશવવશમશં આવે છે . તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તશ.
૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તશ. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરમમયશન ઇસ્ય કરવશમશં આવેલ ઉન્નત વગામશં સમશવેર્ નક્રહ થવશ અંગેનશ
પ્રમશણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) સંદભે રજૂ કરવશની બશંહેર્રીનો મનયત નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELFDECLERATION_FORM.pdf પરથી મેળવી લેવશનો રહે ર્ે.
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૮. માજી સૈધનર્:
(૧) મશજી સૈમનક ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશં મવગતો આપવશની રહે ર્ે.
(૨) મશજી સૈમનક ઉમેદવશરે ક્રડસ્ચશજા બકની નકલ અરજીપત્રક સશથે અચૂક આપવશની રહે ર્ે.
(૩) સશમશન્ય વહીવટ મવભશગનશ તશરીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ નશ ઠરશવ િમશંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવશઇ મજબ મશજી સૈમનકોને
અરજીપત્રકની ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષશ ફી ભરવશમશંથી મમક્ત આપવશમશં આવેલ છે .
૯. મહહલા ઉમેદવાર:
(૧) મક્રહલશઓની અનશમત જ્ગ્યશઓ મશટે જો યોગ્ય મક્રહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ર્ નહીં થશય તો તે જગ્યશ જે તે કક્ષશનશ (category) પરુર્
ઉમેદવશરોને ફશળવી ર્કશર્ે.
૧૦. ધવધવા ઉમેદવાર:
(૧) ઉમેદવશર મવર્વશ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ સશમે “હશ” અવશ્ય લિવં અન્યથશ “લશગ પડતં નથી” એમ દર્શાવવં .
(૨) મવર્વશ ઉમેદવશરે જો પન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ સશમે “હશ” અચૂક લિવં અન્યથશ “લશગ પડતં નથી” એમ
દર્શાવવં .
(૩) મવર્વશ ઉમેદવશરે પન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને મવર્વશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ હોય તો અરજી સશથે પન: લગ્ન કરે લ
નથી તેવી એક્રફડે મવટ રજ કરવશની રહે ર્ે.
(૪) મવર્વશ ઉમેદવશરને સરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મજબ તેઓએ મેળવેલ ગણમશં પશંચ ટકશ ગણ ઉમેરવશમશં આવર્ે.
(૫) કોઇ મક્રહલશ ઉમેદવશર જાહે રશત મશટે અરજી કરે તે સમયે “મવર્વશ” ન હોય, પરંત અરજી કયશા બશદ અથવશ જાહે રશત પ્રમસધ્દ્ર્ થયશની
છે લ્લી તશરીિ વીતી ગયશ બશદ અથવશ ભરતી પ્રક્રિયશનશ કોઇપણ તબક્કે “મવર્વશ” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તશવેજી પૂરશવશઓ રજ કરે તો
તેની રજૂ આત મળ્યશ તશરીિ પછીનશ ભરતી પ્રક્રિયશનશ જે પણ તબક્કશ બશકી હોય તે તબક્કશથી જ તેવશ મક્રહલશ ઉમેદવશરોને “મવર્વશ મક્રહલશ
ઉમેદવશર” તરીકે નશ લશભ આપવશમશં આવર્ે. જો ઉમેદવશરનો સમશવેર્ મશજી સૈમનક, ર્શરીક્રરક અર્ક્તતશ, મક્રહલશ કે મવર્વશ પૈકીનશ
મવકલ્પો પૈકી એક થી વર્ મવકલ્પોમશં થતો હોય તેવશ ક્રકસ્સશમશં તેને લશગ પડતશ મવકલ્પો પૈકી જેમશં વર્ લશભ મળવશપશત્ર હર્ે તે મળર્ે.
૧૧. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:
(૧) ગજરશત સરકશરનશ સરકશરી /અર્ા સરકશરી/ સરકશર હસ્તકનશ કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમશં સેવશ બજાવતશ અમર્કશરીઓ /
કમાચશરીઓ આયોગની જાહે રશતનશ સંદભામશં બશરોબશર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ ઉમેદવશરે પોતશનશ મવભશગ/િશતશ/કચેરીને
અરજી કયશાની તશરીિથી ક્રદન-૭ મશં અચૂક કરવશની રહે ર્ે. જો ઉમેદવશરનશ મનયોક્તશ તરફથી અરજી મોકલવશની છે લ્લી તશરીિ બશદ ૩૦
ક્રદવસમશં અરજી કરવશની પરવશનગી નહીં આપવશની જાણ કરવશમશં આવર્ે તો તેઓની અરજી નશમંજર કરી ઉમેદવશરી રદ કરવશમશં
આવર્ે.
(૨) કે ન્ર સરકશરની અથવશ અન્ય કોઇપણ રશજ્ય સરકશરની નોકરીમશં હોય તેવશ ઉમેદવશરે આ અરજી સશથે મનમણૂક અમર્કશરીનં નશ
વશંર્શ પ્રમશણપત્ર રજ કરવશનં રહે ર્ે.
(૩) અરજી ચકશસણી સમયે ઉમેદવશરે સક્ષમ અમર્કશરી દ્વશરશ આપવશમશં આવેલ નશ વશંર્શ પ્રમશણપત્ર અસલમશં રજ કરવશનં રહે ર્ે.
૧૨. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર :
ગજરશત જાહે ર સેવશ આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેવશ આયોગ અથવશ અન્ય સરકશરી /અર્ા સરકશરી /સરકશર હસ્તકની સંસ્થશઓ દ્વશરશ
ઉમેદવશર ક્યશરે ય પણ ગેરલશયક ઠરશવેલ હોય તો તેની મવગત અરજીપત્રકમશં આપવશની રહે ર્ે. જો ઉમેદવશરનો ગેરલશયકનો સમય ચશલ
હર્ે તો આવશ ઉમેદવશરની અરજી રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.
૧૩. ર્ોમ્પ્યુટરનુાં જ્ઞાન :
ગજરશત મલકી સેવશ વગીકરણ અને ભરતી (સશમશન્ય) મનયમો, ૧૯૬૭મશં ઠરશવ્યશ પ્રમશણે કોમ્્યટરનશ ઉપયોગ અંગેની પશયશની જાણકશરી
ર્રશવતશ હોવશ જોઈએ. આ પ્રકશરની લશયકશત નક્રહ ર્રશવનશર ઉમેદવશર મનમણૂકને પશત્ર બનર્ે નક્રહ.
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૧૪. પગાર ધોરણ :
(૧) સાતમાાં પગારપાંચ મુજબ, રૂ. ૩૯,૯૦૦ – રૂ. ૧,૨૬,૬૦૦/૧૫. પરીક્ષાની રૂપરે િા તથા અભ્યાસક્રમ :
(૧) પરીક્ષાની રૂપરે િા : સ્પર્શાત્મક પરીક્ષશ િમશનસશર બે તબક્કશમશં યોજવશમશં આવર્ે.
(એ) ધપ્રધલધમનરી પરીક્ષા (objective type) : મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ એ screening test છે જેનો હે ત મખ્ય પરીક્ષશ મશટે નશ
ઉમેદવશરો પસંદ કરવશનો છે . ઉમેદવશરોની આિરી પસંદગી મખ્ય લેમિત પરીક્ષશમશં મેળવેલ ગણનશ આર્શરે કરવશમશં આવર્ે.
(૨) ધપ્રધલધમનરી પરીક્ષા (objective type) :
ક્રમ

ધવર્ય

ર્ુ લ ગુણ

પ્રશ્નપત્ર-૧

General Studies
Law

100 Marks
100 Marks
200 Marks

Total

સમય
120 Minutes

(૩) પ્રશ્નપત્ર- ૧નં સ્તર (standard) અને અભ્યશસિમ સ્નશતક કક્ષશનો રહે ર્ે.
(૪) મુખ્ય પરીક્ષા (લેધિત) (descriptive type) :
ક્રમ
પ્રશ્નપત્ર-૧
પ્રશ્નપત્ર-૨
પ્રશ્નપત્ર-૩
પ્રશ્નપત્ર-૪

ધવર્ય

ર્ુ લ ગુણ

સમય

Gujarati
English
General Studies
Law
Total

100 Marks
100 Marks
100 Marks
100 Marks
400 Marks

180 Minutes
180 Minutes
180 Minutes
180 Minutes

(૫) અભ્યાસક્રમ : મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ (objective type) તથશ મખ્ય પરીક્ષશ (લેમિત) નો મવર્યવશર અભ્યશસિમ
(syllabus) આયોગની વેબસશઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર મકવશમશં આવેલ છે .
(૬) ગજરશતીનશ પ્રશ્નપત્રનં સ્તર (standard) ગજરશત મશધ્દ્યમમક અને ઉચ્ચતર મશધ્દ્યમમક મર્ક્ષણ બોડા નશ ગજરશતી મવર્ય (ઉચ્ચ
કક્ષશ) જેટલં રહે ર્ે.
(૭) અંગ્રેજીનશ પ્રશ્નપત્રનં સ્તર (standard) ગજરશત મશધ્દ્યમમક અને ઉચ્ચતર મશધ્દ્યમમક મર્ક્ષણ બોડા નશ અંગ્રેજી મવર્ય (ઉચ્ચ કક્ષશ)
જેટલં રહે ર્ે.
(૮) સશમશન્ય અભ્યશસનશ પ્રશ્નપત્ર (પ્રશ્નપત્ર-૩) અને કશયદશનશ પ્રશ્નપત્ર (પ્રશ્નપત્ર-૪)નશ સ્તર (standard) અને અભ્યશસિમ
સ્નશતક કક્ષશનશ રહે ર્ે.
(૯) અંર્ ઉમેદવશરોને મપ્રમલમમનરી અને મખ્ય લેમિત પરીક્ષશમશં પેપર દીઠ પ્રમત કલશકે ૨૦ મમમનટનો વળતર સમય
(COMPENSATORY TIME) આપવશમશં આવર્ે. જેની પૂવા મંજૂરી જે-તે પરીક્ષશ મશટે નશ પ્રવેર્પત્ર ડશઉનલોડ કરવશનશ ર્રૂ થશય
ત્યશરે મેળવી લેવશની રહે ર્ે.
(૧૦) મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ એ મશત્ર screening test છે . જેનશ ગણ આિરી પસંદગી મશટે ધ્દ્યશને લેવશમશં આવર્ે નહીં.
(૧૧) ધપ્રધલધમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે જાહે રાતમાાં દશાકવેલ ર્ુ લ જગ્યાઓના આશરે ૦૬ (છ) ગણા ઉમેદવારોને
મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
(૧૨) મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશનં મશધ્દ્યમ સશમશન્ય રીતે ગજરશતી રહે ર્ે, જ્યશરે મખ્ય લેમિત પરીક્ષશનશ પ્રશ્નપત્ર-૦૨(અંગ્રેજી ભશર્શ)
મસવશયનશ પ્રશ્નપત્રો (પ્રશ્નપત્ર-૦૧, ૦૩ અને ૦૪)નં મશધ્દ્યમ ગજરશતી રહે ર્ે. મખ્ય લેમિત પરીક્ષશનશ પ્રશ્નપત્ર-૦૨નં મશધ્દ્યમ અંગ્રેજી રહે ર્ે.
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૧૬. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
(૧) જરૂરી ફી સશથે અરજી કરનશર દરે ક ઉમેદવશરને અરજીની ચકશસણી કયશા મસવશય તદ્દન કશમચલશઉ ર્ોરણે મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશમશં
બેસવશ દેવશમશં આવર્ે.
(૨) પ્રાથધમર્ ર્સોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને મુખ્ય (લેધિત) પરીક્ષા માટે આયોગે ર્ામચલાઉ સફળ જાહે ર
ર્રે લ હશે તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય (લેધિત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમક ભરી, જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્ર્ે ન
(Scan) ર્રીને જે-તે સમયે આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવતી સુચના મુજબ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsciass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ ર્રવાના રહે શે.
(૩) ઉમેદવશરો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકોની ભરતી મનયમો અને જાહે રશતની જોગવશઈ મજબ ચકશસણી કરવશમશં આવર્ે અને આ
જોગવશઈ સંતોર્તશ ઉમેદવશરોને જ મખ્ય લેમિત પરીક્ષશ મશટે લશયક ઉમેદવશર ગણવશમશં આવર્ે.
(૪) મખ્ય લેમિત પરીક્ષશમશં પ્રવેર્ અંગે આયોગનો મનણાય આિરી ગણશર્ે અને આયોગનશ મનણાય સશમે કોઈપણ પત્ર વ્યવહશર ધ્દ્યશનમશં
લેવશમશં આવર્ે નક્રહ.
૧૭. પરીક્ષા ર્ે ન્રોની ધવગત :
(૧) મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ મશટે ઉમેદવશરોની સંખ્યશને ધ્દ્યશને લઇને આયોગ દ્વશરશ પરીક્ષશ કે ન્રો નક્કી કરવશમશં આવે તે પરીક્ષશ કે ન્રો પર
પરીક્ષશ આપવશની રહે ર્ે. મખ્ય લેમિત પરીક્ષશ અમદશવશદ / ગશંર્ીનગર લેવશમશં આવર્ે.
(૨) મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ મશટે પરીક્ષશનં સ્થળ, પરીક્ષશની તશરીિ, પરીક્ષશનશ સમયની મશક્રહતી આયોગની વેબસશઈટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મકવશમશં આવર્ે અને મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ મશટે નશ પ્રવેર્પત્ર https://gpscojas.gujarat.gov.in વેબસશઈટ પરથી ઉમેદવશરોએ ડશઉનલોડ કરવશનશ રહે ર્ે. આ મશટે આયોગ દ્વશરશ વતામશનપત્રમશં જાહે રશત
આપવશમશં આવર્ે.
(૩) ઉમેદવશરોએ મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ, મખ્ય લેમિત પરીક્ષશમશં તેમનશ પોતશનશ િચે ઉપમસ્થત થવશનં રહે ર્ે.
૧૮. પહરણામ :
(૧) આિરી પક્રરણશમ આયોગનશ નોટીસ બોડા અને વેબસશઈટ પર મૂકવશમશં આવર્ે અને આ પક્રરણશમ સરકશરી ગેઝેટમશં પ્રમસધ્દ્ર્
કરવશ મશટે મોકલવશમશં આવર્ે.
(૨) આ પક્રરણશમમશં ઉમેદવશરનશ નશમ, બેઠક િમશંક તેમજ મેળવેલ કલ ગણની મવગતો આપવશમશં આવર્ે.
(૩) આ પક્રરણશમમશં અસફળ થયેલ ઉમેદવશરોનશ બેઠક િમશંક અને તેઓએ મેળવેલ ગણ આયોગનશ વેબસશઇટ પર મકવશમશં આવર્ે.
(૪) આ જગ્યશનશ પરીક્ષશ મનયમો મજબ સરકશર દ્વશરશ બનશવવશમશં આવેલ સંબંમર્ત મનયમો અનસશર પ્રમતક્ષશયશદી બનશવવશમશં આવર્ે.
૧૯. ગુણપત્રર્ :
(૧) મખ્ય પરીક્ષશનં ગણપત્રક મેળવવશ ઈચ્છતશ ઉમેદવશરોએ આિરી પક્રરણશમ જાહે ર થયશ બશદ કશમકશજનશ ક્રદવસોએ સવશરનશ ૧૧-૦૦
થી ૨-૦૦ અને બપોરનશ ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સર્ીમશં રોકડે થી અથવશ આયોગ નક્કી કરે તે રીતે ફી ભરી આયોગને અરજી કરવશની રહે ર્ે.
(૨) આ અરજીમશં ઉમેદવશરે પરીક્ષશનં નશમ, જાહે રશત િમશંક, પોતશનં સરનશમં બેઠક નંબર અને પરીક્ષશની મવગતો દર્શાવવશની રહે ર્ે.
ઉમેદવશરોને તેમનં ગણપત્રક ટપશલમશં મોકલી આપવશમશં આવર્ે. આિરી પક્રરણશમ જાહે ર થયશની તશરીિથી ૧૫ ક્રદવસની અંદર
ગણપત્રક મશટે ની અરજી મોકલવશની રહે ર્ે. આ મદત બશદ મળેલ અરજી અમશન્ય ગણશર્ે.
૨૦. ગુણની પુન: ચર્ાસણી :
(૧) જે ઉમેદવશર મખ્ય પરીક્ષશનશ પોતશનશ ગણની ચકશસણી કરશવવશ ઈચ્છતશ હોય તે ઉમેદવશર આયોગને મખ્ય પરીક્ષશનશ પક્રરણશમને
આર્શરે આિરી પક્રરણશમ જાહે ર કયશા તશરીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર દરે ક પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સશથે અરજી કરી ર્કર્ે.
(૨) ઉમેદવશરે પરીક્ષશનં નશમ, બેઠક નંબર, અને નશમ/સરનશમં દર્શાવવશનં રહે ર્ે.
(૩) ફી અરજી સશથે રોકડે થી કે ભશ.પો.ઓ. દ્વશરશ કચેરીનશ કશઉન્ટર પર સ્વીકશરવશમશં આવર્ે.
(૪) ઉમેદવશર ટપશલથી આ અરજી મોકલી ર્કર્ે. આવી અરજી સશથે મશત્ર સમચવશ્રી, ગજરશત જાહે ર સેવશ આયોગ, ગશંર્ીનગરનશ
નશમનો િોસ્ડ ભશ.પો.ઓ. મોકલવશનો રહે ર્ે.
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(૫) ઉત્તરવહીઓનં પન: મૂલ્યશંકન (Revaluation) ફે ર તપશસણી કોઈપણ સંજોગોમશં કરવશમશં આવર્ે નક્રહ.
(૬) ગણની પન:ચકશસણી મસવશય ઉમેદવશરે મેળવેલ ગણ બશબતનશ કોઈપણ મવવશદને આયોગ લક્ષમશં લેર્ે નક્રહ.
૨૧. ધનમણૂર્ :
(૧) ઉમેદવશરોને મનમણૂક મશટે સશમશન્ય રીતે ગણવત્તશ િમમશં મવચશરવશમશં આવર્ે. પરંત પરીક્ષશમશં સફળ થવશથી મનમણૂક મશટે નો હક્ક
મળી જતો નથી.
(૨) રશજ્ય સેવશમશં મનમણૂક મશટે ઉમેદવશર બર્ી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લશગે તેવી તપશસ પછી સરકશરશ્રીને સંતોર્ ન થશય તો તેવશ
ઉમેદવશરની મનમણૂક કરવશમશં આવર્ે નક્રહ.
(૩) મનમણૂક પશમેલ ઉમેદવશરે સરકશરશ્રીનશ મનયમો મજબની તશલીમ લેવી પડર્ે અને તશલીમ પરીક્ષશ પશસ કરવશની રહે ર્ે.
(૪) ઉપરની જાહે રશત સંબંર્મશં પસંદ થયેલશ ઉમેદવશરોની મનમણૂક મશટે , સરકશરશ્રીનશ સંબંમર્ત મવભશગને આયોગ દ્વશરશ ભલશમણ
કરવશમશં આવર્ે.
(૫) મનમણૂક અંગેની સઘળી કશયાવશહી, સરકશરશ્રી દ્વશરશ કરવશમશં આવતી હોવશથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહશર આયોગ ધ્દ્યશને લેર્ે
નક્રહ.
૨૨. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:
આ જાહે રશત સંદભામશં આયોગ દ્વશરશ ઓનલશઈન જ અરજી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે. ઉમેદવશર તશરીિ ૧૬/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલશક થી
તશરીિ ૩૧/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલશક સર્ીમશં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલશઇન અરજી ભરી ર્કર્ે.
ઉમેદવશરે અરજી કરવશ મશટે નીચે મજબનશ (૧) થી (૧૪) Steps અનસરવશનશ રહે ર્ે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવં.
(૨) આ સશઈ્નશં Menu Bar પર “Online Application” મવકલ્પ પર મક્લક કરતશ “Apply” નો મવકલ્પ દેિશર્ે ત્યશં મક્લક
કરતશ જ આપને હશલમશં ચશલતી જાહે રશતોની મવગત દર્શાવવશમશં આવર્ે. ઉમેદવશરે પોતશની પસંદગી વશળી જાહે રશતની સશમેનશ “Apply”
બટન પર મક્લક કરતશ જ, તે જાહે રશત મશટે નો સશરશંર્ દેિશર્ે અને તે વશચ્યશ પછી ઉમેદવશર “Apply” બટન પર મક્લક કરીને
ઓનલશઈન ફોમા ભરવશનશં પેજ પર જઈ ર્કર્ે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવશથી Application Format દેિશર્ે.
Application Format મશં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવશરની મશક્રહતી)” ઉમેદવશરે ભરવી. (અહીં લશલ ફદરડી (*)
મનર્શની હોય તેની મવગતો ફરમજયશત ભરવશની રહે ર્ે.) “Personal Details” (ઉમેદવશરની મશક્રહતી)” મશં ઉમેદવશરે પોતશની અટક,
નશમ, મપતશનં નશમ, મશતશનં નશમ, જેન્ડર, જન્મ તશરીિ, જામત વગેરેની મશક્રહતી આપવશની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરશયશ બશદ “Communication Details (સંદેર્શવ્યવહશરની મશક્રહતી)” જેમશં ઉમેદવશરોએ પોતશનં
હશલનં અને કશયમી રહે ઠશણનં સરનશમં, મોબશઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની મશક્રહતી આપવશની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેર્શવ્યવહશરની મશક્રહતી)” ભરશયશ બશદ”Other Details (અન્ય મવગતો)” મશં ઉમેદવશરે
પોતશને લશગ પડતી સ્પોટા સની (રમતગમતની) મવગતો, મવકલશંગતશ, લક્રહયશ મશટે ની સમવર્શ મેળવવશ બશબત, મવર્વશ, મશજી સૈમનક,
રશજય સરકશરમશં સેવશ બશબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ મશંથી પરીક્ષશ આપવશ મશટે ક્રડ-બશડા થયેલ છો કે કે મ? મવગતો
ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ય મવગતો)” ભરશયશ બશદ “Language Details (ભશર્શની મશક્રહતી)” મશં ઉમેદવશરે પોતશને આવડતી
ભશર્શઓ બશબતેની મવગત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભશર્શની મશક્રહતી)” ભરશયશ બશદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” મશં ઉમેદવશરે
પોતશનો સશરી ગણવત્તશ અને ઓળિી ર્કશય તથશ સ્વીકશયા હોય એવો ૦૫ સે.મી. લંબશઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળશઈ નો ફોટો અપલોડ
કરવશનો રહે છે . (ફોટશનં મશપ ૫ સે.મી. ઊંચશઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળશઈ અને signature નં મશપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચશઇ અને ૭.૫ સે.મી
પહોળશઈ રશિવી) (Photo અને Signature upload કરવશ સૌ પ્રથમ તમશરો Photo અને Signature .jpg Formatમશં
(10 KB) સશઇઝ થી વર્શરે નહીં તે રીતે Computer મશં હોવશ જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હવે Choose
File નશ સ્િીનમશંથી જે ફશઇલમશં .jpg Format મશં તમશરો photo store થયેલ છે તે ફશઇલને ત્યશંથી Select કરો અને “Open”
Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click કરો હવે બશજમશં તમશરો
Photo દેિશર્ે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવશની રહે ર્ે.
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(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરશયશ બશદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” મશં ઉમેદવશરે
પોતશનો સશરી ગણવત્તશ-ઓળિી ર્કશય તેવી અને સ્વીકશયા એવી સફે દ કશગળ ઉપર કશળશ/બ્લ્ય કલરમશં સહી કરીને તેને સ્કે ન કરીને
JPG ફોમેટમશં ૨.૫ સે.મી. લંબશઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળશઈની મશપમશં સહી અપલોડ કરવશની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરશયશ બશદ “Education Details (ર્ૈક્ષમણક લશયકશત)” મશં ઉમેદવશરે પોતે
મેળવેલી ર્ૈક્ષમણક લશયકશતોની મવગતો આપેલ કોિકમશં મવગતે ભરવશની રહે છે . જે ર્ૈક્ષમણક લશયકશતમશં ટકશવશરી ન આપવશમશં આવે
ત્યશં “ર્ન્ય” ભરવશની રહે ર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષમણક લશયકશત)” ભરશયશ બશદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્યક/વર્શરશની ર્ૈક્ષમણક લશયકશત)” મશં ઉમેદવશરે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષમણક લશયકશતોની મવગતો આપેલ કોિકમશં મવગતે ભરવશની
રહે છે . જે ર્ૈક્ષમણક લશયકશતમશં ટકશવશરી ન આપવશમશં આવે ત્યશં “ર્ન્ય” ભરવશની રહે ર્ે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વર્શરશની ર્ૈક્ષમણક લશયકશત)” ભરશયશ બશદ
“Experience Details (અનભવની મશક્રહતી)” મશં ઉમેદવશરે પોતે લશયકશત મેળવ્યશ બશદ નો મેળવેલ અનભવ/નોકરીનશ વર્ા અને
તશરીિની િમશનસશર મવગતો ભરવી. “Add Experience” પર મક્લક કરીને મેળવેલ અન્ય અનભવની મવગતો નશિી ર્કશય.
(૧૧) “Experience Details (અનભવની મશક્રહતી)” ભરશયશ બશદ “Additional Information (વર્શરશની મશક્રહતી) મશં
ઉમેદવશરે પોતશની લશગ પડતી મશક્રહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બશહેં ર્રી)” તે વશંચીને તેમશં Yes / No પર click કરવં.
(૧૩) હવે save પર “click” કરવશથી તમશરો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવશરનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થર્ે. જે ઉમેદવશરે સશચવીને રશિવશનશ રહે ર્ે અને હવે પછી આ જાહે રશતનશ સંદભામશં આયોગ સશથેનશ કોઈ
પણ પત્ર વ્યવહશરમશં આ બન્ને મવગતો દર્શાવવશની રહે ર્ે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની મપ્રન્ટ અચૂક કશઢી રશિવી.
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 માટે નુાં 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.
૨૩. અરજી ફી :
(૧) મબન અનશમત પરૂર્/મક્રહલશ ઉમેદવશરો અરજી ફી નીચેનશં બે મવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી ર્કે છે : ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાાં :
સશમશન્ય કે ટેગરીનશં ઉમેદવશરે ભરવશની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર મક્લક કરીને મપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કશઢવશની રહે ર્ે.
આ મપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્યટરની સમવર્શ ર્રશવતી પોસ્ટ ઓફીસમશં જવશનં રહે ર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમશં રૂ.૧૦૦/આયોગની ફી + પોસ્ટલ સમવાસ ચશજા તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સર્ીમશં ભરવશનશં રહે ર્ે અને ફી ભયશા અંગેનં ચલણ મેળવવશનં રહે ર્ે. આ
ચલણ તથશ confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવશરે પોતશની પશસે સશચવીને રશિવશનશં રહે ર્ે અને જ્યશરે આયોગ દ્વશરશ મંગશવવશમશં
આવે ત્યશરે જ અરજીપત્રક મબડશણો સક્રહત તથશ ફી ભરે લશ ચલણની નકલ સશથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવશનશં રહે ર્ે
અથવશ આયોગ િશતે રૂબરૂમશં આપી જવશનશં રહે ર્ે. ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનલશઈન ફી જમશ કરશવવશ મશટે “Print Challan” પર
મક્લક કરવં અને મવગતો ભરવી અને ત્યશં “Online Payment of Fee” ઉપર મક્લક કરવં. ત્યશરબશદ આપેલ મવકલ્પોમશં Net
Banking, Card Payment અથવશ Other Payment Mode નશ મવકલ્પમશંથી યોગ્ય મવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની
મવગતો ભરવી. ફી જમશ થયશ બશદ આપની ફી જમશ થઈ ગઈ છે તેવં screen પર લિશયેલં આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જેની print
કશઢી લેવી. જો પ્રક્રિયશમશં કોઈ િશમી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરશયેલ નથી તેમ જોવશ મળર્ે.
(૨) રશજ્ય બહશર વસતશં સશમશન્ય કે ટેગરીનશં ઉમેદવશરોએ પોસ્ટ ઓફીસમશં પરીક્ષશ ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવશની રહે ર્ે અને ફી ભયશા અંગેનં
ચલણ મેળવવશનં રહે ર્ે. અથવશ આ ઉમેદવશરોએ રૂ.૧૦૦/- નશ “સમચવશ્રી, ગજરશત જાહે ર સેવશ આયોગ, ગશંર્ીનગર” નશ નશમનશ િોસ્ડ
ભશરતીય પોસ્ટલ ઓડા રથી ફી જમશ કરશવી ર્કર્ે.
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(૩) ઉમેદવશરોએ મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ તથશ મખ્ય પરીક્ષશ મશટે અલગ અલગ ફી ભરવશની રહે ર્ે. જે પૈકી હશલ પરતં મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ
મશટે જ પરીક્ષશ ફી ભરવશની રહે ર્ે.
(૪) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો મબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવશની રહે ર્ે નહીં.
(૫) મૂળ ગજરશતનશ અન.જામત, બૌર્ ર્મા અપનશવેલ અન.જામત, અન.જનજામત અને સશમશજીક અને ર્ૈક્ષમણક રીતે પછશત વગાનશ અને
ર્શરીક્રરક અર્કતતશ વશળશ ઉમેદવશરોએ પરીક્ષશ ફી ભરવશની રહે તી નથી.
(૬) અર્ક્ત (Disabled) વ્યમક્તઓ તથશ મશજી સૈમનકોએ અરજી ફી ભરવશની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભયશા બશદ રીફંડ મળવશપશત્ર નથી.
(૮) ફી ભયશા વગરની અરજી રદ થવશને પશત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવશ ઉમેદવશરોને કોઈપણ સંજોગોમશં મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશ /મખ્ય
લેમિત કસોટીમશં બેસવશ દેવશમશં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વશરશ જ સ્વીકશરવશમશં આવર્ે. રોકડમશં , ડીમશન્ડ
ડર શફ્ટથી, ભશરતીય પોસ્ટલ ઓડા ર (રશજ્ય બહશર વસતશં સશમશન્ય કે ટેગરીનશં ઉમેદવશરો મસવશય ) કે પે ઓડા રનશ સ્વરૂપમશં આ ફી
સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નક્રહ, જેની ઉમેદવશરોએ િશસ નોંર્ લેવી.
(૯) તશ.૧ લી જાન્યઆરી ૧૯૬૪નશ રોજ અથવશ તે પછી પૂવા પશક્રકસ્તશનમશંથી સ્થળશંતર કરી ભશરતમશં આવેલી મનવશામસત વ્યમક્તઓની
બશબતમશં જો આયોગને સંતોર્ થશય કે ઉમેદવશરો ફી ચૂકવી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સશમશં ફી મશફ કરવશમશં આવર્ે.
(૧૦) આયોગને અરજી કયશા પછી ફી પરત કરવશ અંગેની મવનંતી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નક્રહ અથવશ એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષશ કે પસંદગી
મશટે અનશમત તરીકે રશિવશમશં આવર્ે નક્રહ.
૨૪. અગત્યની સૂચના :
(૧) ઉમેદવશરને પોતશની સશથે કોઈ સેલ્યલર ફોન, પેજ્રર અથવશ બીજા કોઈ મોબશઈલ સંદેર્શ વ્યવહશરનશ સશર્નો પરીક્ષશ િંડમશં સશથે
લઈ જવશની છૂટ નથી, જેનશ ભંગ બદલ ઉમેદવશર ચેતવણીઓમશં મનક્રદાિ મર્ક્ષશને પશત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદવશર મપ્રમલમમનરી પરીક્ષશમશં કે લ્ક્યલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ.
(૩) અંર્ ઉમેદવશરને જે લક્રહયો મળવશપશત્ર છે તે વ્યમક્તની ર્ૈક્ષમણક લશયકશત સ્નશતકની પરીક્ષશ પશસ કરે લ ન હોવી જોઈએ.
(૪) અંર્ ઉમેદવશરે જે લક્રહયો રશિવશનો હોય તેની સંપૂણા મવગત-(૧) નશમ (૨) સરનશમં (૩) ર્ૈક્ષમણક લશયકશતની ઝેરોક્ષ નકલ
આયોગને પરીક્ષશ અગશઉ મોકલી આપવશની રહે ર્ે અને તેની મંજૂરી મળ્યશની તેઓને જાણ કરવશમશં આવર્ે.
(૫) ઉમેદવશરોને િશસ જણશવવશનં કે , અરજીપત્રક તથશ પ્રમશણપત્રોની ચકશસણી દરમ્યશન કોઈ ઉમેદવશર, આ જગ્યશનશ ભરતી મનયમો
તથશ જાહે રશતની જોગવશઈ મજબ લશયકશત ર્રશવતશ નથી તેમ મશલૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદવશરી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવશમશં આવર્ે.
૨૫. નીચે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણ
ૂ ક નથી )
(૧) અરજીમશં દર્શાવેલ મવગતો અર્ૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમશં ઉમેદવશરે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફે ક્સથી અથવશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશવેલ હોય.
(૪) અરજીમશં પશસપોટા સશઈઝનો ફોટોગ્રશફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનશમત કક્ષશનશ તથશ ર્શરીક્રરક અર્ક્તતશ ર્રશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રક સશથે સક્ષમ અમર્કશરી દ્વશરશ અપશયેલ પ્રમશણપત્રની
નકલ રજ કરે લ ન હોય.
(૬) મશજી સૈમનક ઉમેદવશરે ક્રડસ્ચશજા બકની નકલ રજ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવશરે ર્ૈક્ષમણક લશયકશતનશ સંદભામશં મશકા ર્ીટ/પદવી પ્રમશણપત્રની નકલ રજ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તશરીિ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્રની નકલ રજ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકમશં અનભવ દર્શાવેલ હોય (જેનશ આર્શરે પશત્રતશ નક્કી કરવશની થતી હોય) પરંત તેનશ સમથાનમશં પ્રમશણપત્ર
રજ કરે લ ન હોય અથવશ તો રજ કરે લ પ્રમશણપત્રમશં તેઓનો અનભવનો સમયગશળો, મળ પગશર, કલ પગશર અને અનભવનો પ્રકશર
દર્શાવેલ ન હોય,અનભવનં પ્રમશણપત્ર સંસ્થશનશ લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથશ સક્ષમ સત્તશમર્કશરીની સહી મવનશનં હોય.
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૨૬. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોધર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો ધવરૂધ્ધ પગલાાં :
ઉમેદવશરોને આથી ચેતવણી આપવશમશં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશં કોઇપણ પ્રકશરની િોટી મશક્રહતી દર્શાવવી નહી, તેમજ
આવશ્યક મશક્રહતી છૂપશવવી નહી,ઉપરશંત તેઓએ રજ કરે લ અસલ દસ્તશવેજો કે તેની પ્રમશમણત નકલમશં કોઇપણ સંજોગોમશં સર્શરો
અથવશ ફે રફશર અથવશ બીજા કોઇપણ ચેડશં કરવશ નહીં અથવશ તેઓએ આવશ ચેડશં કરે લ / બનશવટી દસ્તશવેજો રજ કરવશ નહી,જો એકજ
બશબતનશ બે કે તેથી વર્ દસ્તશવેજોમશં અથવશ તેની પ્રમશમણત નકલમશં કોઇપણ પ્રકશરની અચોકસશઇ અથવશ મવસંગતતશ જણશય તો તે
મવસંગતતશઓ બશબતની સ્પિતશ રજ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવશર આયોગ દ્વશરશ દોમર્ત જાહે ર થયેલ હોય અથવશ થશય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતશ પ્રશપ્ત કરવશ
(ર) નશમ બદલીને પરીક્ષશ આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યમક્ત દ્વશરશ છળ કપટથી કશમ પણા કરશવ્ય હોય ,
(૪) બનશવટી દસ્તશવેજ રજ કયશા હોય, દસ્તશવેજો ઓનલશઈન અપલોડ કરતી વિતે Scanning મશં કોઈ ચેડશકરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બશબત છપશવવશ અથવશ દોર્મકત અથવશ િોટશ મનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ અમનયમમત કે અનમચત ઉપશયોનો સહશરો લીર્ો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનમચત સશર્નોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી મશં અશ્લીલ ભશર્શ કે અમર્િ બશબતો સક્રહતની અસંગત બશબતો રજ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષશ િંડમશં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવશરની જવશબવહીની નકલ કરવી,પસ્તક, ગશઇડ, કશપલી
તેવશ કોઇપણ છશપેલ કે હસ્તમલમિત સશક્રહત્યની મદદથી અથવશ વશતચીત દ્વશરશ કે કોઇ સશંકેમતક રીતે નકલ કરવશ કે અન્ય ઉમેદવશરોને
નકલ કરશવવશની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવશ મશટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વશરશ પરીક્ષશની કશમગીરી અંગે મનયકત થયેલશ કમાચશરીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકશરની ર્શરીક્રરક ઇજા
પહોચશડવી અથવશ
(૧૧) ઉપરોકત જોગવશઇઓમશં ઉલ્લેિશયેલ દરે ક અથવશ કોઇપણ કૃ ત્ય કરવશ કે કરશવવશ પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીર્ી અથવશ
આડકતરી રીતે આયોગ પર દબશણ લશવનશર ઉમેદવશર નીચે દર્શાવલ
ે મર્ક્ષશ ઉપરશંત આપોઆપ, ફોજદશરી કશયાવશહીને પશત્ર બનર્ે.
(ક) આયોગ દ્વશરશ તે પસંદગીનશ ઉમેદવશર તરીકે ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે, અને /અથવશ
(િ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષશ કે કોઇપણ રૂબરૂ મલશકશત મશટે કશયમી કે મકરર મદત મશટે
(૧) આયોગ દ્વશરશ લેવશનશર કોઇપણ પરીક્ષશ કે પસંદગી મશટે , અને
(ર) રશજય સરકશર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમશંથી સરકશર દ્વશરશ ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે અને
(ગ) જો સરકશરી સેવશમશં અગશઉથી જ હોય તો તેનશ મવરૂધ્દ્ર્ સમમચત મનયમો અનસશર મર્સ્તભંગનશ પગલશં લઇ ર્કશર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત મવગતોમશં મનક્રદિ
ા કરે લ મર્ક્ષશ કરતશ પહે લશ આયોગ/ સરકશર દ્વશરશ ઉમેદવશરને /કમાચશરીને
(૧) આરોપનશમશમશં તેમની સશમેનશ સ્પિ આરોપો અથવશ કે સનશ પ્રકશર બશબતે,
(ર) લેમિતમશં મર્ક્ષશ અંગે બચશવનશમં- હકીકત રજ કરવશ અને
(૩) મર્ક્ષશ અંગે મનયત સમય મયશાદશમશં રૂબરૂ રજઆત કરવશની તક આપવશમશં આવર્ે.
૨૭. 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 : નાયબ સેક્શન અધધર્ારી(ર્ાયદાર્ીય બાજુ ), વગક-૩, 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 અથવા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહે શે. આ
જાહે રાત સાંબાંધમાાં વધુ માહહતી આયોગની ર્ચેરીમાાં, ર્ચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી
મળી શર્શે.
તા- ૧૬/૦૩/૨૦૨૧
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt.No.138/2020-21

On line Applications are invited from 16/03/2021 (13-00 hours) to 31/03/2021 (13-00 hours) for the
following posts of Deputy Section Officer (Legal Side), Class-III. 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.
Name of Post

Deputy Section
Officer,Class-III
(Legal Side)

Note:

Total
Posts

19

Category wise Posts

Out of Category wise posts
reserved for women

Post reserved
for Physically
Disabled and
Ex-Servicemen
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.

ExSer.

11

01

02

02

03

03

-

-

-

01

-

01

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

Educational Qualification:
A candidate shall possess a bachelor’s degree in Law (special) or LL.B (three years) or
bachelor’s degree in law (Integrated) of five years course obtained from any of the
University established or incorporated by or under the 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 Grant Commission Act, 1956.
i.

ii.

Provided that the candidate who has appeared at a bachelor’s degree in law
(special) or LL.B (three years) or bachelor’s degree in law (integrated) of five
years course level examination but result of such examination is not declared,
till the last date of filling of the application form as also the candidates who
intend to appear at such qualifying exam shall also be eligible for admission to
the preliminary examination.
All the candidates who are declared qualified by the Commission for appearing
in the Main Examination shall be required to produce proof of passing the
bachelor’s degree exam as specified above along with their application for
appearing in the Main Examination. A candidate who fails to produce the proof
of passing the bachelor’s degree exam as specified above shall not be eligible for
admission to Main Examination.

Pay Scale: Rs.39, 900-1, 26,600 (According to 7th Pay Commission)
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Age:

A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 38 years of age as
on last date of the advertisement. 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

5 Government Servant.
6 Ex-servicemen / Officers

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.)
No relaxation in upper age will be available to Government
Servant
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
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