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 : ૨૪/૨૦૨૦-૨૧ : ગુજરાત સરકારના વન અને પર્ાાવરણ વવભાગ હસ્તકની નીચે દર્ાાવેલ જગ્ર્ાઓ પર ર્ુ લ-૫૧
ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે https://gpscojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા. ૦૧/૧૨ /૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્ર્ાન
લોગ ઈન કરવાનું રહે ર્ે. પસંદગીની પ્રક્રિર્ા માટે સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા ર્ોજવામાં આવર્ે.
નોંધ : (૧) આ જગ્ર્ા માટે વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા સંભવત: તા. ૦૪/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ ર્ોજવામાં આવર્ે.
(૨) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષાનું પક્રરણામ સંભવત: જુ ન-૨૦૨૧ માં પ્રવસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે.
(૩) મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા સંભવત: તા. ૨૪/ ૦૭/૨૦૨૧, તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧ અને ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ
ર્ોજવામાં આવર્ે.
(૪) મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા નું પક્રરણામ સંભવત: ઓક્ટોબર -૨૦૨૧ માં પ્રવસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે
(૫) રૂબરૂ મુલાકાત સંભવત: નવેમ્બર- ૨૦૨૧ માં ર્ોજવામાં આવર્ે.
ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ
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* જગ્યાની ફરજોને ધ્યાને રાખીને આ જગ્યાઓ માટે ર્ોઇ બવર્લાાંગ ઉમેદવાર અરજી ર્રી શર્શે નહી.
૧. નાગહરર્ત્વ : પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક, અથવા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન,
અથવા (ઘ) ભારતમાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્ર્ુઆરી ૧૯૬૨ પહે લાં ભારતમાં આવેલ વતબેટના વનવાાવસત,
અથવા (ચ) પાક્રકસ્તાન, બમાા, શ્રીલંકા અને પૂવા આક્રિકન દેર્ો, કે ન્ર્ા, ર્ુગાન્ડા, વવર્ેટનામ, ઝાવમ્બર્ા, મલાવી, ઝેર, ઈથીર્ોપીર્ા,
ર્ુનાઈટે ડ ક્રરપવલલક ઓફ ટાન્ઝાવનર્ાના દેર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીર્
વ્ર્વતત, હોવો જોઇર્ે, પરંતુ (િ) થી (ચ) સુર્ીના પ્રકારમાંની વ્ર્વતતઓ તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્ર્ું
હોર્ તો જ વનમણૂક માટે પાત્ર બનર્ે.
૨. અરજીપત્રર્:(૧) વબન અનામત વગાના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી ભરે
તો રૂ. ૧૦૦ + સવવાસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહે ર્ે. અનામત વગાના ઉમેદવારો ( આવથાક રીતે નબળા વગો, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક
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રીતે પછાત વગા, અનુસૂવચત જાવત અને અનુસૂવચત જનજાવત) અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાંથી મુવતત આપવામા આવેલ છે . જેથી
તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહે ર્ે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાં અનામત જગ્ર્ાઓ દર્ાાવેલ ન હોર્ ત્ર્ાં આવા ઉમેદવારો વબનઅનામત જગ્ર્ા માટે
અરજી કરી ર્કર્ે અને તેમને પસંદગી માટે વબનઅનામતના ર્ોરણો લાગુ પડર્ે.
(૪) જાહે રાતમાં મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત ન હોર્ તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે .
(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ લ જગ્ર્ાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્ર્ાઓ અનામત હોર્ ત્ર્ારે મક્રહલા ઉમેદવારોની
અનામત જગ્ર્ાઓ વસવાર્ની બાકી રહે તી જગ્ર્ાઓ ફતત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનું નથી, આ જગ્ર્ાઓ પર
પુરુષ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ ર્કે છે , પુરુષ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે . (દા.ત. કુ લ
૧૦ જગ્ર્ાઓ પૈકી ૦૩ જગ્ર્ા મક્રહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહે તી ૦૭ જગ્ર્ા સામે મક્રહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી
ર્કે છે .)
(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ાઓ અનામત હોર્ તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી ર્કે છે કે મ કે
મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલલર્ ન થાર્ તો આ જગ્ર્ાઓ પર પસંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ ર્કે છે . પરંતુ જે જગ્ર્ાઓ
મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોર્ અને તે જગ્ર્ા ઉપર મક્રહલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્ર્ામાં પસંદગી પામે તો
તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાં લેવાના થર્ે અને કોઇ મક્રહલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાર્ કે ઓછા મક્રહલા ઉમેદવાર પસંદ થાર્ તો તેટલા
પ્રમાણમાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્દ્ર્ાનમાં લેવામાં આવર્ે (૭) પ્રાથવમક કસોટીના પક્રરણામના આર્ારે જે ઉમેદવારોને મુખ્ર્ (લેવિત)
પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહે ર કરે લ હર્ે તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ર્ (લેવિત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમા ભરી, જરૂરી
પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આર્ોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન
અપલોડ કરવાના રહે ર્ે.
૩. જન્મ તારીખ:(૧)આર્ોગ જન્મ તારીિ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વારા અપાર્ેલ એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ માન્ર્ રાિે છે . પરંતુ
આ પ્રમાણપત્રમાં દર્ાાવેલ જન્મતારીિ િોટી હોવાનું ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવર્કારીએ આપેલ વર્ અને અવર્વાસના પ્રમાણપત્રની
પ્રમાવણત નકલ મોકલવાની રહે ર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવર્કૃ ત અવર્કારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી.
કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનું મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આર્ારે ઉમેદવારની સાચી
જન્મતારીિ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દર્ાાવેલ જન્મતારીિ કરતાં જુ દી છે તથા
માનવાને પુરતું કારણ છે . ઉમેદવારે રજૂ કરે લ વર્ અને અવર્વાસનું પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસહતાા(credibility)ના આર્ારે સ્વીકાર કે
અસ્વીકારનો વનણાર્ આર્ોગ દ્વારા લેવામાં આવર્ે.
(૨)ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દર્ાાવેલ જન્મ તારીિમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ ર્કર્ે નહી.
૪. ઉંમર અને તેમાાં છુટછાટ :
(૧) ઉંમર જાહે રાતમાં દર્ાાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીિના રોજ ગણવામાં આવર્ે.
(૨) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીિના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વષા પૂરા કરે લા હોવા જોઇએ અને ૩૫ વષા પૂરા કરે લ ન હોવા જોઇએ.
(૩) જાહે રાતમાં દર્ાાવેલ ઉપલી વર્મર્ાાદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરાતના
અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત પાંચ વષા (વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષાની મર્ાાદામાં)
જનજાવત,
સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત
વગાના અને આવથાક રીતે નબળા વગાના ઉમેદવારો

૨

મુળ ગુજરાતના

અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત દસ વષા (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ
જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા વષાની છે , તેનો સમાવેર્ થઇ જાર્ છે , વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષાની
અને આવથાક રીતે નબળા વગાના મક્રહલા ઉમેદવારો
મર્ાાદામાં છૂટછાટ મળર્ે.)

૩

વબન અનામત (સામાન્ર્) મક્રહલા ઉમેદવારો
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પાંચ વષા (વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષાની મર્ાાદામાં)
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૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા (ઓછામાં ઓછી પાંચ વષાની
ઉમેદવારો
સંરક્ષણ સેવા) ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષા

૫

ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેવા ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓને વર્ મર્ાાદામાં કોઇપણ
અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ર્) વનર્મો, ૧૯૬૭ પ્રકારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી.
ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાર્મી
ર્ોરણે અથવા હંગામી ર્ોરણે સળંગ છ માસથી
કામગીરી બજાવતા હોર્ અને તેઓની પ્રથમ વનમણૂક
જાહે રાતમાંની જગ્ર્ામાં દર્ાાવેલ વર્ મર્ાાદાની અંદર
થર્ેલ હોર્ તેવા કમાચારીઓ

૬

ર્ારીક્રરક અર્તતતા ર્રાવતા ઉમેદવારો

દસ વષા (વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષાની મર્ાાદામાં)

૫.લાયર્ાત : ૧) પરીક્ષા માટે ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ર્ વવર્ાનસભાના કાર્દા હે ઠળ સ્થાવપત કોઈપણ ર્ુવનવવસાટી કે
સંસદના એતટ દ્વારા સ્થાવપત ર્ૈક્ષવણક સંસ્થા અથવા ર્ુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન -૩ હે ઠળ ર્ુવન. તરીકે પ્રસ્થાવપત થર્ેલ
બીજી ર્ૈક્ષવણક સંસ્થાની નીચેના વવષર્ પૈકી કોઇ એક વવષર્ની સ્નાતક પદવી ર્રાવતા હોવા જોઈએ. (i)Botany, (ii)
Chemistry, (iii)Geology, (iv)Mathematics, (v)Physics, (vi)Statistics, (vii)Zoology, (viii)
Microbiology, (ix)Biotechnology, (x)Bio-chemistry, (xi)Environmental science, (xii)Animal
Husbandry and Veterinary Science, (xiii)Agriculture, (xiv)Forestry, (xv)Horticulture,
(xvi)Engineering/Technology,
ઉપર દર્ાાવેલ પદવીઓ પૈકી B.Sc (Agriculture ), B.Sc (Horticulture ), અને B.Sc (Forestry)ની પદવી Cental
Agriculture Universities Act અથવા Central Horticulture Universities Act અથવા તો State
Agriculture Universities Act અથવા State Horticulture Universities Act અંતગાત સ્થાવપત/માન્ર્
ર્ુવનવવસાક્રટની ર્રાવતા હોવા જોઇર્ે. વર્ુમાં જે ઉમેદવાર Forestry (વન વવજ્ઞાન)ના મુખ્ર્ વવષર્ સાથે B.Scની પદવી ર્રાવતા
હર્ે તેઓને મુખ્ર્ પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ કુ લ ગુણ ના ૧૦% વર્ારાના ગુણ મળવા પાત્ર થર્ે. (૨) અરજીપત્રક
સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વષા પુરા થર્ેલા હોર્ અને વનર્ત લાર્કાતની પદવીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/વષાની
પરીક્ષામાં ઉપવસ્થત થર્ેલ છે અથવા થનાર છે પરંતુ જેનું પક્રરણામ પ્રવસધ્દ્ર્ થર્ેલ ના હોર્ તેવા ઉમેદવારો વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે
અરજી કરી ર્કર્ે, પરંતુ તેઓએ જાહે રાતમાં દર્ાાવેલ ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતની પદવી મુખ્ર્ પરીક્ષા માટે ની અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ
સુર્ીમાં પ્રાપ્ત કરે લી હોવી જોઇર્ે (૪) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ર્) વનર્મો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્ર્ા પ્રમાણે
કોમ્્ર્ુટરના ઉપર્ોગ અંગેની પાર્ાની જાણકારી ર્રાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાર્કાત નક્રહ ર્રાવનાર ઉમેદવાર વનમણૂકને પાત્ર
બનર્ે નક્રહ. (૫) ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા ક્રહન્દી અથવા બંને ભાષાનું પર્ાાપ્ત જ્ઞાન ર્રાવતા હોવા જોઈએ
૬.ઉમેદવારો માટેની જરૂરી લઘુતમ શારીહરર્ ધોરણ:
ક્રમ
બવગત
ઉંચાઈ
છાતીનુાં માપ (સે.મી.) *
વજન
(સેં.મી.)
(હર્.ગ્રા.)
ફલ
ફલ
ફલ
ુ ાવ્યા
ુ ાવેલ
ુ ાવેલ

૧

પુરૂષ ઉમેદવાર માટે

૧૬૫

વગર
(સે.મી.)
૭૯

૨

અનુ.જનજાવતના પુરૂષ ઉમેદવાર માટે

૧૬૦

૭૬

૮૧

૫

૫૦

૩

મક્રહલા ઉમેદવાર માટે
અનુ. જનજાવતની મક્રહલા ઉમેદવાર
માટે

૧૫૮

-

-

-

૪૫

૧૫૬

-

-

-

૪૫

૪

GPSC/EX-1/YASHPALSINH MORI-DY.SO/ADVT NO:-24/2020-21: RFO, Class-II

છાતીનુાં
(સે.મી.)
૮૪

છાતીનુાં પ્રમાણ
(સે.મી.)
૫

૫૦
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નીચે મુજબની ર્ારીક્રરક/માનવસક ક્ષવત ર્રાવતા ઉમેદવારો જગ્ર્ા માટે પાત્ર ગણાર્ે નક્રહ.
(1)Knock knee (2) Squint eye (3) Flat feet (4) Varicose Veins Hammer toes (5)
Fractured limbs (6) Communicable skin disease (7) Colour blindness (8) History of
psychiatric aliments.
આર્ોગ દ્વારા ભલામણ કરવામા આવનાર સફળ ઉમેદવારોએ વન અને પર્ાાવરણ વવભાગ દ્વારા આર્ોજીત Walking Test
આપવાની રહે ર્ે , પુરુષ ઉમેદવારોએ ૨૫ ક્રક.મી અને મક્રહલા ઉમેદવારોએ ૧૪ ક્રક.મી Walking Test વનર્ત ૪ કલાતમાં પૂણા કરવાની
રહે ર્ે. Walking Testમાં પ્રથમ પ્રર્ત્ને અસફળ રહે નાર ઉમેદવારોને વર્ુ એક તક આપવામાં આવર્ે, પરંતુ જો આ તકમાં ઉમેદવાર
અસફળ રહે ર્ે તો વનમણૂક આપવામાં આવર્ે નક્રહ.
૭. પગાર ધોરણ : ૫.(૧) પે મેટરીક્ષ લેવલ નંબર-૭ ` ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ તથા વનર્મોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ર્ ભથ્થાઓ. (૨)
અજમાર્ર્ી સમર્ દરમ્ર્ાન ઉપરોકત દર્ાાવેલ જગ્ર્ાઓમાં ઈજાફો આપવામાં આવર્ે નક્રહ. તેમ છતાં સક્ષમ સત્તાવર્કારી દ્વારા
અજમાર્ર્ી સમર્ સંતોષકારક રીતે પૂણા થર્ે ઈજાફો મંજૂર કરવામાં આવર્ે.(૩) ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં હોર્ તેવી વ્ર્વતતઓનો
પગાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વનર્મો અનુસાર ઉપર્ુાકત પગાર ર્ોરણમાં વનર્ત કરવામાં આવર્ે. (૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સંબંવર્ત
જગ્ર્ા માટે વિતો વિત સોંપવામાં આવે તે કામગીરી.(૫) બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્ર્ાઓ પર વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારો જે તે
જગ્ર્ાના ભરતી વનર્મોનુસાર ઉપલી જ્ગ્ર્ાઓ પર બઢતી માટે લાર્ક ગણાર્ે.
૮. અનુસૂબચત જાબત, અનુસૂબચત જનજાબત, સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક અને આબથકર્ રીતે નબળા વગક :(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા અને આવથાક રીતે નબળા વગા
ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે.
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગા અને આવથાક રીતે નબળા વગા પૈકી ઉમેદવાર જે
વગાના હોર્ તેની વવગતો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબંવર્ત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાાવેલ નહી હોર્ તો પાછળથી અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે
લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ર્ રાિવામાં આવર્ે નહીં.
(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાં સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા વનર્ત નમુનામાં આપવામાં આવેલ જાવત
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક સામેલ કરવાની રહે ર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોર્ તો તે
પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
(૫) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગામાં” નહી થતો હોર્ તો
જ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૬)(અ) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનું સામાવજક ન્ર્ાર્ અને
અવર્કાક્રરતા વવભાગનું તારીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનર્ત થર્ેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-ક’ મુજબનું અથવા નવા વનર્ત
કરાર્ેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-૪’ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે ર્ે.
(૬)(બ) સામાવજક ન્ર્ાર્ અને અવર્કારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવર્ (Validity) ઈસ્ર્ુ થર્ા-વષા સક્રહત ત્રણ નાણાકીર્ વષાની
રહે ર્ે, એટલે કે આ પ્રમાણપત્ર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્ર્ારબાદ ઇસ્ર્ુ થર્ેલ હોવું જોઇએ. પરંતુ આવું પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત
જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં ઈસ્ર્ુ કરાર્ેલ હોવું જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમર્ગાળા
દરવમર્ાન ઇસ્ર્ુ થર્ેલુ હર્ે, તો જ માન્ર્ રાિવામાં આવર્ે અન્ર્થા તે માન્ર્ રાિવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૬)(ક) પક્રરવણત મક્રહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભામાં રજૂ કરવાનું રહે ર્ે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભામાં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવર્ે.
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વિતે જે ‘ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો જણાવેલ હોર્
તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહે ર્ે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીિ બાદનું
નવું પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં
જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ર્ રહે ર્ે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્ર્ાને લેવાર્ છે . પ્રમાણપત્રની અવવર્ હવે ત્રણ
વષાની છે . પરંતુ ઉતત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અવવર્ દરમ્ર્ાન ફે રફાર થાર્ તો તેની સ્વૈવચ્છક જાહે રાત સંબંવર્ત ઉમેદવારે
તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વર્ં સંબંવર્ત સત્તાવર્કારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરવામાં આવે તો ગુજરાત
જાહે ર સેવા આર્ોગને કરવાની રહે ર્ે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહે રાત નક્રહં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવર્ે તો તેઓ
કાર્દેસરની કાર્ાવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ નક્રહ થવા
અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદંડમાં ફે રફારની સ્વૈવચ્છક જાહે રાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતાવપતા/વાલીની વ્ર્વતતગત રીતે અને સંર્ુતત રીતે રહે ર્ે.
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(૭) આવથાક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ર્ સરકારના સામાવજક ન્ર્ાર્ અને અવર્કારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના
ઠરાવ િમાંક : ઇ.ડબલ્ર્ુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનર્ત થર્ેલ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં
પક્રરવર્ષ્ટ-ગ) માં મેળવેલ આવથાક રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીિ ઓન લાઇન અરજી કરતી વિતે
દર્ાાવવાના રહે ર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં ઈસ્ર્ુ કરાર્ેલ હોવું
જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમર્ગાળા દરવમર્ાન ઇસ્ર્ુ થર્ેલુ હર્ે, તો જ માન્ર્ રાિવામાં આવર્ે અન્ર્થા તે માન્ર્ રાિવામાં
આવર્ે નક્રહ.
(૮) સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો વબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની સાથે વનર્ત ર્ોરણો (અથાાત
વર્મર્ાાદા ,અનુભવની લાર્કાત, વબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોર્ તેના કરતાં વર્ુ વવસ્તૃત કરે લ અન્ર્ ક્ષેત્ર) માં
છૂટછાટ લીર્ા વસવાર્ પોતાની ગુણવત્તાના આર્ારે પસંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્ર્ાની સામે ગણતરીમાં લેવાના થાર્ છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દર્ાાવેલ હર્ે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરવાની વવનંતી માન્ર્ રાિવામાં આવર્ે નહી.જો કોઈ
ઉમેદવારે વનર્ત સમર્ગાળા દરમ્ર્ાન ઈસ્ર્ુ થર્ેલ વનર્ત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નક્રહ હોર્ તો તેઓની અરજી અમાન્ર્
ગણવામાં આવર્ે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્ર્ા સામે પણ વવચારણામાં લેવામાં આવર્ે નક્રહ.
નોંધ-૧: સામાવજક ન્ર્ાર્ અને અવર્કારીતા વવભાગના ઠરાવ િમાંક: ઇડબલ્ર્ુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવાઇ મુજબ આવથાક રીતે નબળા વગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ર્ુ (issue) થર્ા તારીિથી ત્રણ વષા સુર્ી માન્ર્
ગણવામાં આવર્ે. પરંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુર્ી ઇસ્ર્ુ થર્ેલ EWS પ્રમાણપત્રની વર્ારે લ અવવર્નો લાભ લેવા માટે
ઉમેદવારે તેના કુ ટું બની આવકમાં વર્ારો થર્ો નથી અને રાજ્ર્ સરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થર્ેલ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ
લાર્ક ઠરે છે તેવી બાહેં ર્રી ઉતત ઠરાવ સાથેના પક્રરવર્ષ્ટથી વનર્ત કર્ાા મુજબના નમૂનામાં આપવાની રહે ર્ે. આર્ોગ જ્ર્ારે EWS
પ્રમાણપત્ર મગાવે તે સમર્ે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેર્રી રજૂ કરવાની રહે ર્ે. આ જોગવાઇના દુરુપર્ોગ બદલ અનામતનો
લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાર્દેસરની કાર્ાવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વર્ારે લ અવવર્નો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉતત
ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્ર્ાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે . ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુર્ી ઇસ્ર્ુ થર્ેલ EWS
પ્રમાણપત્રની
વર્ારે લ
અવવર્
સંદભે
રજૂ
કરવાની
બાંહેર્રીનો
વનર્ત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf પરથી
મેળવી લેવાનો રહે ર્.ે
નોંધ-૨: સામાવજક ન્ર્ાર્ અને અવર્કાક્રરતા વવભાગના ઠરાવ િમાંક: સર્પ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગવાઇઓને આર્ીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમર્ાન ઇસ્ર્ુ કરવામાં
આવેલ ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ર્ ગણવામાં આવર્ે
પરંતુ આ સમર્ગાળા દરવમર્ાન ઇસ્ર્ુ થર્ેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “વબન ઉન્નત વગાના દરજ્જા” (Non Creamy Layer
Status) માં કોઇ ફે રફાર થર્ેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ર્ સરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થર્ેલ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ લાર્ક ઠરે
છે તે મુજબનું બાંહેર્રીપત્રક ઉતત ઠરાવ સાથેના પક્રરવર્ષ્ટથી વનર્ત થર્ેલા નમૂનામાં આપવાનું રહે ર્ે. આર્ોગ જ્ર્ારે NCLC પ્રામાણપત્ર
મંગાવે તે સમર્ે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેર્રી રજૂ કરવાની રહે ર્ે. આ જોગવાઇના દુરુપર્ોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા
પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાર્દેસરની કાર્ાવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વર્ારે લ અવવર્નો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉતત ઠરાવની તમામ
જોગવાઇઓનો અભ્ર્ાસ કરી લેવા જણાવવામાં આવે છે . તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા.
૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમર્ાન ઇસ્ર્ુ કરવામાં આવેલ ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer
Certificate)
સંદભે
રજૂ
કરવાની
બાંહેર્રીનો
વનર્ત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf પરથી
મેળવી લેવાનો રહે ર્.ે
૯. માજી સૈબનર્ :(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો આપવાની રહે ર્ે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજા બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાની રહે ર્ે.
(૩) સામાન્ર્ વહીવટ વવભાગના તારીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મુજબ માજી
સૈવનકોને અરજીપત્રકની ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુવતત આપવામાં આવેલ છે .
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર :મક્રહલાઓની અનામત જ્ગ્ર્ાઓ માટે જો ર્ોગ્ર્ મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલલર્ નહીં થાર્ તો તેની જગ્ર્ા જે તે કક્ષાના (category) પુરુષ
ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કાર્ે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ અનામત વગા ,માજી સૈવનક ,મક્રહલા કે વવર્વા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વર્ુ વવકલ્પોમાં થતો હોર્ તેવા
ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વર્ુ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.
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૧૧. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રવતામાન વનર્મો અનુસાર વવર્વા મક્રહલા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા આપવામાં માટે તેમને
મળેલ કુ લ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા, મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેરી આપવામાં આવર્ે. પરંતુ
તેઓએ ભરતી તથા વનમણૂક સમર્ે પુન: લગ્ન કરે લ ના હોવા જોઇએ. ઉપરાંત આર્ોગની કચેરી માંગે ત્ર્ારે તેના તમામ પુરાવાઓ
અસલમાં આર્ોગની કચેરીમાં રજૂ કરવાના રહે ર્ે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અર્ા સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અવર્કારીઓ /
કમાચારીઓ આર્ોગની જાહે રાતના સંદભામાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/િાતા/કચેરીને
અરજી કર્ાાની તારીિથી ક્રદન-૭ માં અચૂક કરવાની રહે ર્ે. જો ઉમેદવારના વનર્ોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦
ક્રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવર્ે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં
આવર્ે.(૨) કે ન્ર સરકારની અથવા અન્ર્ કોઇપણ રાજ્ર્ સરકારની નોકરીમાં હોર્ તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણૂક
અવર્કારીનું ના વાંર્ા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે ર્ે.
૧૩. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહે ર સેવા આર્ોગ કે અન્ર્ જાહે ર સેવા આર્ોગ અથવા અન્ર્ સરકારી /અર્ા સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદવાર તર્ારે ર્ પણ ગેરલાર્ક ઠરાવેલ હોર્ તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહે ર્ે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાર્ક ઠરાવ્ર્ાનો
સમર્ ચાલુ હર્ે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
૧૪. ર્ોમ્્યુટરનુાં જ્ઞાન :
ગુજરાત મુલકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ર્) વનર્મો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્ર્ા પ્રમાણે કોમ્્ર્ુટરના ઉપર્ોગ અંગેની પાર્ાની
જાણકારી ર્રાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાર્કાત નક્રહ ર્રાવનાર ઉમેદવાર વનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ.
૧૫.સામાન્ય શરતો :- (૧) અનામત વગાનો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત,અનુ.જનજાવત અને સા.અને ર્ૈ.પ.વગાના
ઉમેદવારોને જ મળર્ે. (૨) અરજી કર્ાા બાદ પરત િેંચી ર્કાર્ે નક્રહ. (૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વવગત િોટી બતાવેલ
હર્ે તો તેનું અરજીપત્રક કોઇપણ તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે તથા તેણે લાર્કી ર્ોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હર્ે કે
ઉમેદવાર પસંદગી પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે. આથી અરજીપત્રકમાં િૂબ ચીવટપૂવાક વવગતો ભરવી. (૪) ફી ભર્ાા
બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. (૫) ગુજરાત સરકારના કમાચારી આર્ોગની જાહે રાત સંદભામાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે. પરંતુ તેની
જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/િાતા/કચેરીને ક્રદન-૭ માં અચૂક કરવાની રહે ર્ે. જો ઉમેદવારના વવભાગ / િાતા / કચેરી તરફથી
અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નક્રહ આપવાની આર્ોગને જાણ કરવામાં આવર્ે તો
તેઓની અરજી નામંજૂર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવર્ે.
૧૬. પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રમ :- (૧) પરીક્ષાની રૂપરે િા : સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા િમાનુસાર ત્રણ તબક્કામાં ર્ોજવામાં
આવર્ે.
(એ) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા : મુખ્ર્ પરીક્ષા માટે ના ઉમેદવારો પસંદ કરવા;
(બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂબરૂ મુલાર્ાત) : વનવિત જગ્ર્ાઓ માટે આિરી પસંદગી માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા.
ઉમેદવારોની આિરી પસંદગી મુખ્ર્ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ (મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ વત્તા રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ
ગુણ) ના આર્ારે કરવામાં આવર્ે.
૧૬. (૨) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા (objective type) :
ક્રમ
બવષય
ર્ુ લ ગુણ
સમય
પ્રશ્નપત્રGeneral Studies
200 Marks
3 hours
૧
પ્રશ્નપત્રGeneral Studies
200 Marks
3 hours
૨
નોંધ:- (૧) પ્રશ્નપત્ર-૧ અને ૨ વૈવતલ્પક પ્રકારનું અને તેનુાં સ્તર (standard) અને અભ્ર્ાસિમ સ્નાતક કક્ષાનો રહે ર્ે.
(૨) પ્રશ્નપત્ર-૧ અને ૨ નું માધ્દ્ર્મ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહે ર્ે.
૧૬. (૩) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત) (conventional type) :
ક્રમ
બવષય
ર્ુ લ ગુણ
સમય
પ્રશ્નપત્ર-૧
Gujarati
150 Marks
3 hours
પ્રશ્નપત્ર-૨
English
150 Marks
3 hours
પ્રશ્નપત્ર-૩
General Studies-I
150 Marks
3 hours
પ્રશ્નપત્ર-૪
General Studies-II
150 Marks
3 hours
પ્રશ્નપત્ર-૫
General Studies-III
150 Marks
3 hours
Total
750 Marks
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૧૬.(૪) મૌબખર્ ર્સોટી : 100 Marks(૫) અભ્યાસક્રમ : (એ) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા (objective type) નો
અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઈટ પર મૂર્વામાાં આવેલ છે. જ્યારે (બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત) નો બવષયવાર
અભ્યાસક્રમ (syllabus) આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર સમયાાંતરે મુર્વામાાં
આવશે. (૬) ગુજરાતી પેપરનુાં સ્તર (standard) ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યબમર્ બશક્ષણ બોડક ના ધોરણ-૧૨ ના ગુજરાતી
બવષય (ઉચ્ચ ર્ક્ષા) જેટલુાં રહે શે.(૭) અાંગ્રેજી પેપરનુાં સ્તર (standard) ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યબમર્ બશક્ષણ બોડક ના
ધોરણ-૧૨ ના અાંગ્રેજી બવષય (બનમ્ન ર્ક્ષા) જેટલુાં રહે શે. (૮) પ્રશ્નપત્ર-૩ અને ૪ અને ૫ ના પેપરનુાં સ્તર (standard)
અને અભ્યાસક્રમ સ્નાતર્ ર્ક્ષાનો રહે શે.(૯) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા એ માત્ર screening test છે જેના ગુણ આખરી
પસાંદગી માટે ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં.(૧૦) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે જાહે રાતમાાં દશાકવેલ ર્ુ લ
જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પાંદર) ગણા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.(૧૧) મુખ્ય પરીક્ષાના
પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી ભાષા અને પ્રશ્નપત્ર-૨ અાંગ્રેજી ભાષાના પ્રશ્નપત્રનુાં માધ્યમ અનુક્રમે ગુજરાતી અને અાંગ્રેજી રહે શે.
પ્રશ્નપત્ર-૩ સામાન્ય અભ્યાસ-૧, પ્રશ્નપત્ર-૪ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ અને પ્રશ્નપત્ર-૫ સામાન્ય અભ્યાસ-૩ ના
પ્રશ્નપત્રનુાં માધ્યમ ગુજરાતી અને અાંગ્રેજી રહે શે. આ પ્રશ્નપત્રોના જવાબો ગુજરાતી અથવા અાંગ્રેજીમાાં આપી શર્ાશે.
૧૭. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ : (૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કર્ાા વસવાર્ વપ્રવલવમનરી
પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવર્ે.(૨) ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકોની ભરતી વનર્મો અને જાહે રાતની જોગવાઈ મુજબ
ચકાસણી કરવામાં આવર્ે અને આ જોગવાઈ સંતોષતા ઉમેદવારોને મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષામાં પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે. તેમ છતાં આવી
ચકાસણી જો મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા બાદ કરવામાં આવે તો તેવી ચકાસણી અનુસાર જરૂરી જોગવાઇ ન સંતોષતા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી
કોઇપણ તબક્કે રદ્દ કરવામાં આવર્ે તેની ઉમેદવારોએ અચૂક નોંર્ લેવી.(૩) મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષામાં પ્રવેર્ અંગે આર્ોગનો વનણાર્
આિરી ગણાર્ે અને આર્ોગના વનણાર્ સામે કોઈપણ પત્રવ્ર્વહાર ધ્દ્ર્ાનમાં લેવામાં આવર્ે નક્રહ.
૧૮. પરીક્ષા ર્ે ન્રોની બવગત : (૧) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા અમદાવાદ અને ગાંર્ીનગર િાતે ર્ોજવામાં આવર્ે જો વર્ુ સંખ્ર્ામાં
ઉમેદવારોની અરજીઓ આવર્ે તો આર્ોગ દ્વારા આ વસવાર્ના અન્ર્ પરીક્ષા કે ન્રો િાતે પણ ર્ોજવામાં આવર્ે. ર્ારીક્રરક ક્ષમતા
કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણી અને મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાંર્ીનગર િાતે તથા મૌવિક કસોટી ગાંર્ીનગર િાતે
લેવામાં આવર્ે.(૨) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમર્ની માક્રહતી આર્ોગની વેબસાઈટ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવર્ે અને વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે ના પ્રવેર્પત્ર તથા ઉમેદવારોની
સૂચનાઓ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહે ર્ે. આ માટે આર્ોગ
દ્વારા વતામાનપત્રમાં જાહે રાત આપવામાં આવર્ે.(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા, ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક
માપ ચકાસણી, મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષા તથા મૌવિક કસોટીમાં તેમના પોતાના િચે ઉપવસ્થત થવાનું રહે ર્ે.(૪) અનુ.જાવત અને
અનુ.જન જાવતના ઉમેદવારોને મૌવિક કસોટી માટે ગાંર્ીનગર આવવા માટે પોતાના રહે ઠાણના સ્થળેથી ગાંર્ીનગર અને
ગાંર્ીનગરથી રહે ઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા વગાનું રે લવે ભાડુ ં અથવા અગર એસ.ટી. ભાડુ ં સરકારના વનર્મો અનુસાર
ચૂકવવામાં આવર્ે.
૧૯. મૌબખર્ ર્સોટી :(૧) મુખ્ર્ લેવિત પરીક્ષામાં આર્ોગે વનર્ત કરે લ લાર્કી ગુણ મેળવનાર જગ્ર્ાના આર્રે ત્રણ ગણા
ઉમેદવારોને મૌવિક કસોટી માટે બોલાવવામાં આવર્ે.(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદવારે હાજર રહે વું ફરવજર્ાત છે . હાજર ન રહે નાર
ઉમેદવાર આિરી પસંદગી માટે પાત્ર બનર્ે નહીં.
૨૦. પહરણામ : (૧) આિરી પક્રરણામ આર્ોગના નોટીસ બોડા અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવર્ે અને આ પક્રરણામ સરકારી
ગેઝેટમાં પ્રવસધ્દ્ર્ કરવા માટે મોકલવામાં આવર્ે.(૨) આ પક્રરણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેલ કુ લ ગુણની વવગતો
આપવામાં આવર્ે.(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થર્ેલ ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આર્ોગના નોટીસ બોડા
પર મુકવામાં આવર્ે.
૨૧. ગુણપત્રર્ : (૧) મુખ્ર્ પરીક્ષાનું ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મૌવિક કસોટીને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર થર્ા
બાદ “સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આર્ોગ, ગાંર્ીનગર” ના નામનો રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીર્ પોસ્ટલ ઑડા ર અથવા
આર્ોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના ક્રદવસોએ સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુર્ીમાં રોકડે થી
ફી સાથે આર્ોગને અરજી કરવાની રહે ર્ે. (૨) આ અરજીમાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, જાહે રાત િમાંક, પોતાનું સરનામું બેઠક નંબર
અને પરીક્ષાની વવગતો દર્ાાવવાની રહે ર્ે.(૩) ઉમેદવારોને તેમનું ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપવામાં આવર્ે. મૌવિક કસોટીને
અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર થર્ાની તારીિથી ૧૫ ક્રદવસની અંદર ગુણપત્રક માટે ની અરજી મોકલવાની રહે ર્ે. આ મુદત બાદ મળેલ
અરજી અમાન્ર્ ગણાર્ે.
૨૨. ગુણની પુન: ચર્ાસણી :(૧) જે ઉમેદવાર મુખ્ર્ પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોર્ તે ઉમેદવાર
આર્ોગને મુખ્ર્ પરીક્ષાના પક્રરણામને આર્ારે રૂબરૂ મુલાકાતના અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર કર્ાા તારીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર
દરે ક પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી ર્કર્ે. (૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, બેઠક નંબર, અને નામ/સરનામું દર્ાાવવાનું
રહે ર્ે.(૩) ફી અરજી સાથે રોકડે થી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્વીકારવામાં આવર્ે.(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ
અરજી મોકલી ર્કર્ે. આવી અરજી સાથે માત્ર સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આર્ોગ, ગાંર્ીનગરના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ.
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મોકલવાનો રહે ર્ે.(૫) ઉત્તરવહીઓનું પુન: મૂલ્ર્ાંકન (Revaluation) ફે ર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી વસવાર્ ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ વવવાદને આર્ોગ લક્ષમાં લેર્ે નક્રહ.
૨૩. બનમણૂર્ : (૧) ઉમેદવારોને વનમણૂક માટે સામાન્ર્ રીતે ગુણવત્તા િમમાં વવચારવામાં આવર્ે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી
વનમણૂક માટે ના હક્ક મળી જતો નથી.(૨) રાજ્ર્ સેવામાં વનમણૂક માટે ઉમેદવાર બર્ી રીતે ર્ોગ્ર્ છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ
પછી સરકારને સંતોષ ન થાર્ તો તેવા ઉમેદવારની વનમણૂક કરવામાં આવર્ે નક્રહ.(૩) વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારના વનર્મો
મુજબની તાલીમ લેવી પડર્ે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહે ર્ે.(૪) ઉપરની જાહે રાત સંબંર્માં પસંદ થર્ેલા ઉમેદવારોની
વનમણૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબંવર્ત વવભાગને આર્ોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવર્ે.(૫) વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે તાલીમમાં
જતા પહે લા સરકાર વનર્ત કરે તેટલી રકમ અને સમર્ માટે security and surety bond આપવાના રહે ર્ે.(૬) વનમણૂક અંગેની
સઘળી કાર્ાવાહી, સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગન
ે ો કોઇ પત્રવ્ર્વહાર આર્ોગ ધ્દ્ર્ાને લેર્ે નક્રહ.
૨૪. અજમાયશી સમય : (૧) વનમણૂક બાદ પસંદ થર્ેલા ઉમેદવારે બે વષાની મુદત સુર્ી અજમાર્ર્ ઉપર રહે વું પડર્ે.(૨)
અજમાર્ર્ી સમર્, સરકારે આ માટે નક્કી કરે લા વનર્મોનુસાર વર્ારી ર્કાર્ે.(૩) વનમણૂક બાદ ઉમેદવારે વનર્મો મુજબ ક્રહન્દી
ભાષાની પરીક્ષા તથા સરકારશ્રી દ્વારા વિતોવિત વનર્ત કરવામાં આવે તેવી પૂવા સેવા તાલીમ, િાતાકીર્ પરીક્ષાઓ તથા કમાન્ડો
ટરે નીંગ પાસ કરવાની રહે ર્ે.(૪) જે ઉમેદવારોની માતૃભાષા ગુજરાતી ન હોર્ તેવા ઉમેદવારે સરકારે વનર્ત કરે લા વનર્મો અનુસાર
ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહે ર્ે.(૫) પરીક્ષાઓમાં નાપાસ થવાના પક્રરણામે ઈજાફો અટકાવવામાં કે નોકરી સમાપ્ત
કરવામાં આવર્ે.(૬) પસંદ થર્ેલા ઉમેદવારોએ વનમણૂક પત્રમાં દર્ાાવેલ સમર્માં ફરજ પર જોડાવવાનું રહે ર્ે અને ગુજરાત રાજ્ર્માં
ગમે ત્ર્ાં કામગીરી બજાવવાની રહે ર્ે.
૨૫. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહે રાત સંદભામાં આર્ોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર તારીખ ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ ર્લાર્
થી તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ ર્લાર્ સુર્ીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી
ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરવાના રહે ર્.ે
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવું.
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વવકલ્પ પર વતલક કરતા “Apply” નો વવકલ્પ દેિાર્ે ત્ર્ાં વતલક
કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહે રાતોની વવગત દર્ાાવવામાં આવર્ે. ઉમેદવારે પોતાની પસંદગી વાળી જાહે રાતની સામેના
“Apply” બટન પર વતલક કરતા જ, તે જાહે રાત માટે નો સારાંર્ દેિાર્ે અને તે વાચ્ર્ા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર વતલક
કરીને ઓનલાઈન ફોમા ભરવાનાં પેજ પર જઈ ર્કર્ે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format
દેિાર્ે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની માક્રહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી
(*) વનર્ાની હોર્ તેની વવગતો ફરવજર્ાત ભરવાની રહે ર્ે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાની
અટક, નામ, વપતાનું નામ, માતાનું નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીિ, જાવત વગેરેની માક્રહતી આપવાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાર્ા બાદ “Communication Details (સંદેર્ાવ્ર્વહારની માક્રહતી)” જેમાં ઉમેદવારોએ પોતાનું
હાલનું અને કાર્મી રહે ઠાણનું સરનામું, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી આપવાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેર્ાવ્ર્વહારની માક્રહતી)” ભરાર્ા બાદ”Other Details (અન્ર્ વવગતો)” માં
ઉમેદવારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટા સની (રમતગમતની) વવગતો, વવકલાંગતા, લક્રહર્ા માટે ની સુવવર્ા મેળવવા બાબત, વવર્વા, માજી
સૈવનક, રાજર્ સરકારમાં સેવા બાબતે કે કોઈ પણ આર્ોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપવા માટે ક્રડ-બાડા થર્ેલ છો કે કે મ?
વવગતો ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ર્ વવગતો)” ભરાર્ા બાદ “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાને આવડતી
ભાષાઓ બાબતેની વવગત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” ભરાર્ા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદવારે
પોતાનો સારી ગુણવત્તા અને ઓળિી ર્કાર્ તથા સ્વીકાર્ા હોર્ 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 Format (10
KB) સાઇઝ થી વર્ારે 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 થર્ેલ છે તે ફાઇલને ત્ર્ાંથી Select કરો અને “Open”
Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુ માં તમારો
Photo દેિાર્ે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહે ર્ે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાર્ા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં ઉમેદવારે
પોતાનો સારી ગુણવત્તા-ઓળિી ર્કાર્ તેવી અને સ્વીકાર્ા એવી સફે દ કાગળ ઉપર કાળા/લલ્ર્ુ 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 .
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(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાર્ા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાર્કાત)” માં ઉમેદવારે પોતે
મેળવેલી ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતોની વવગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વવગતે ભરવાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે
ત્ર્ાં “ર્ુન્ર્” ભરવાની રહે ર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાર્કાત)” ભરાર્ા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્ર્ક/વર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાર્કાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતોની વવગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વવગતે ભરવાની
રહે છે . જે ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્ર્ાં “ર્ુન્ર્” ભરવાની રહે ર્ે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્ર્ક/વર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાર્કાત)” ભરાર્ા બાદ
“Experience Details (અનુભવની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતે લાર્કાત મેળવ્ર્ા બાદ નો મેળવેલ અનુભવ/નોકરીના વષા અને
તારીિની િમાનુસાર વવગતો ભરવી. “Add Experience” પર વતલક કરીને મેળવેલ અન્ર્ અનુભવની વવગતો નાિી ર્કાર્.
(૧૧) “Experience Details (અનુભવની માક્રહતી)” ભરાર્ા બાદ “Additional Information (વર્ારાની માક્રહતી) માં
ઉમેદવારે પોતાની લાગુ પડતી માક્રહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેં ર્રી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવું.
(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થર્ે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાિવાના રહે ર્ે અને હવે પછી આ જાહે રાતના સંદભામાં આર્ોગ સાથેના કોઈ
પણ પત્ર વ્ર્વહારમાં આ બન્ને વવગતો દર્ાાવવાની રહે ર્ે. Confirm થર્ેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાિવી.
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુર્ારા-વર્ારા કરવાના હોર્ તો “Edit” વવકલ્પમાં જઇને તે જાહે રાતનાં છે લ્લા ક્રદવસ સુર્ીમાં
કોઈપણ સમર્ે સુર્ારી ર્કાર્ે. જાહે રાતનો સમર્ પૂણા થર્ા બાદ આ સુવવર્ા (અરજીમાં કોઈ પણ જાતનો સુર્ારો કરવા માટે ) ઉપલલર્
રહે ર્ે નહીં.
નોર્:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટે નું સહાર્ક મોડ્યુલ છે . તે કરવા
માત્રથી આર્ોગની કોઇ જાહે રાતમાં online અરજી કરે લી ગણાર્ે નક્રહં. આથી OTR કર્ાા બાદ ઉમેદવારે સંબંવર્ત જાહે રાતમાં
Online કરે લ અરજી ફરજીર્ાતપણે કરવાની રહે છે જેમાં ચુક થર્ેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહે ર્ે.
૨૬. અરજી ફી :
(૧) વબન અનામત પુરૂષ/મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી ર્કે છે : ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાં :
સામાન્ર્ કે ટેગરીનાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર વતલક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહે ર્ે.
આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્ર્ુટરની સુવવર્ા ર્રાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનું રહે ર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/આર્ોગની ફી + પોસ્ટલ સવવાસ ચાજા તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ સુર્ીમાં ભરવાનાં રહે ર્ે અને ફી ભર્ાા અંગેનું ચલણ મેળવવાનું રહે ર્.ે આ
ચલણ તથા confirm થર્ેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાિવાનાં રહે ર્ે અને જ્ર્ારે આર્ોગ દ્વારા મંગાવવામાં
આવે ત્ર્ારે જ અરજીપત્રક વબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાં રહે ર્ે
અથવા આર્ોગ િાતે રૂબરૂમાં આપી જવાનાં રહે ર્ે. ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર
વતલક કરવું અને વવગતો ભરવી અને ત્ર્ાં “Online Payment of Fee” ઉપર વતલક કરવું. ત્ર્ારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાં Net
Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના વવકલ્પમાંથી ર્ોગ્ર્ વવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની
વવગતો ભરવી. ફી જમા થર્ા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર લિાર્ેલું આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જેની
print કાઢી લેવી. જો પ્રક્રિર્ામાં કોઈ િામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાર્ેલ નથી તેમ જોવા મળર્ે.
(૨) રાજ્ર્ બહાર વસતાં સામાન્ર્ કે ટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહે ર્ે અને ફી ભર્ાા અંગેનું
ચલણ મેળવવાનું રહે ર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આર્ોગ, ગાંર્ીનગર” ના નામના
િોસ્ડ ભારતીર્ પોસ્ટલ ઓડા રથી ફી જમા કરાવી ર્કર્ે.
(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ર્ પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહે ર્ે. જે પૈકી હાલ પુરતું વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા
માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે ર્ે.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહે ર્ે નહીં.
(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌર્ ર્મા અપનાવેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગાના અને
ર્ારીક્રરક અર્કતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૬) માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભર્ાા બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભર્ાા વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોર્ તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા /મુખ્ર્
લેવિત કસોટીમાં બેસવા દેવામાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવર્ે. રોકડમાં, ડીમાન્ડ
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ડર ાફ્ટથી, ભારતીર્ પોસ્ટલ ઓડા ર (રાજ્ર્ બહાર વસતાં સામાન્ર્ કે ટેગરીનાં ઉમેદવારો વસવાર્ ) કે પે ઓડા રના સ્વરૂપમાં આ ફી
સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ, જેની ઉમેદવારોએ િાસ નોંર્ લેવી.
(૯) તા.૧ લી જાન્ર્ુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પૂવા પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવેલી વનવાાવસત વ્ર્વતતઓની
બાબતમાં જો આર્ોગને સંતોષ થાર્ કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી ર્કે તેમ નથી તો ર્ોગ્ર્ ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવર્ે.
(૧૦) આર્ોગને અરજી કર્ાા પછી ફી પરત કરવા અંગેની વવનંતી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી
માટે અનામત તરીકે રાિવામાં આવર્ે નક્રહ.
૨૭. અગત્યની સૂચના :
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્ર્ુલર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેર્ા વ્ર્વહારના સાર્નો પરીક્ષા િંડમાં સાથે
લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં વનક્રદાષ્ટ વર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદવાર વપ્રવલવમનરી પરીક્ષામાં કે લ્તર્ુલેટરનો ઉપર્ોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ.
(૩) ઉમેદવારોને િાસ જણાવવાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્ર્ાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્ર્ાના ભરતી વનર્મો
તથા જાહે રાતની જોગવાઈ મુજબ લાર્કાત ર્રાવતા નથી તેમ માલૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે.
૨૮. નીચે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપૂણક નથી )
(૧) અરજીમાં દર્ાાવેલ વવગતો અર્ૂરી કે અસંગત હોર્.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોર્.
(૩) અરજી ફે તસથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોર્.
(૪) અરજીમાં પાસપોટા સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોર્.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા અપાર્ેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોર્.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજા બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોર્
(૭) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષવણક લાર્કાતના સંદભામાં માકા ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોર્.
(૮) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોર્.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનુભવ દર્ાાવેલ હોર્ (જેના આર્ારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોર્) પરંતુ તેના સમથાનમાં પ્રમાણપત્ર
રજુ કરે લ ન હોર્ અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભવનો સમર્ગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર
દર્ાાવેલ ન હોર્,અનુભવનું પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોર્ તથા સક્ષમ સત્તાવર્કારીની સહી વવનાનું હોર્.
(૧૦) તબીબી વર્ક્ષણ વવષર્ક જ્ગ્ર્ાની જાહે રાતમાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH માન્ર્ છે ,
તેવુ ર્ુવનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવર્કારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોર્.
૨૯. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોબષત ઠરે લા ઉમેદવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની િોટી માક્રહતી દર્ાાવવી નહી, તેમજ
આવશ્ર્ક માક્રહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુર્ારો
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 વર્ુ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસંગતતા જણાર્
તો તે વવસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આર્ોગ દ્વારા દોવષત જાહે ર થર્ેલ હોર્ અથવા થાર્ તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે ર્ોગ્ર્તા પ્રાપ્ત કરવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ર્ વ્ર્વતત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્ર્ુ હોર્ ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કર્ાા હોર્, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વિતે Scanning માં કોઈ ચેડાકરે લ હોર્,
(પ) અગત્ર્ની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા િોટા વનવેદનો કરે લ હોર્,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનર્વમત કે અનુવચત ઉપાર્ોનો સહારો લીર્ો હોર્ ,
(૭) કસોટી સમર્ે કોઇ અનુવચત સાર્નોનો ઉપર્ોગ કર્ો હોર્ ,
(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીલ ભાષા કે અવર્ષ્ટ બાબતો સક્રહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોર્,
(૯) પરીક્ષા િંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણૂક આચરવી,જેવી કે અન્ર્ ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી
તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવિત સાક્રહત્ર્ની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ર્ ઉમેદવારોને
નકલ કરાવવાની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આર્ોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનર્ુકત થર્ેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીક્રરક ઇજા
પહોચાડવી અથવા
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(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેિાર્ેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃ ત્ર્ કરવા કે કરાવવા પ્રર્ત્ન કર્ો હોર્ તેણે કે સીર્ી અથવા
આડકતરી રીતે આર્ોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાાવલ
ે વર્ક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાર્ાવાહીને પાત્ર બનર્ે.
(ક) આર્ોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાર્ક ઠરાવી ર્કાર્ે, અને /અથવા
(િ) તેને આર્ોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાર્મી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આર્ોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને
(ર) રાજર્ સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાર્ક ઠરાવી ર્કાર્ે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોર્ તો તેના વવરૂધ્દ્ર્ સમુવચત વનર્મો અનુસાર વર્સ્તભંગના પગલાં
લઇ ર્કાર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાં વનક્રદાષ્ટ કરે લ વર્ક્ષા કરતા પહે લા આર્ોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાચારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેવિતમાં વર્ક્ષા અંગે બચાવનામું- હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) વર્ક્ષા અંગે વનર્ત સમર્ મર્ાાદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાની તક આપવામાં આવર્ે.
૩૦. આ જાહે રાત અન્વયે અથકઘટન બાબતે જગ્યાના ભરતી બનયમો અને પરીક્ષા બનયમોની જોગવાઇ આખરી રહે શે.

ઉમેદવારનો સમાવેર્ અનામત વગા ,માજી સૈવનક,મક્રહલા કે વવર્વા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વર્ુ વવકલ્પોમાં થતો હોર્
તેવા ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વર્ુ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.

ઉપરોતત દર્ાાવેલ જગ્ર્ાની સંખ્ર્ામાં ફે રફાર કરવાનો આર્ોગને અબાવર્ત અવર્કાર રહે ર્ે.
નોંધ : પહરક્ષેત્ર વન અબધર્ારી, વગક-૨ જગ્યાના ભરતી બનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) બનયમો, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી,
અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છુટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર
છે તેની બવગતો, પહરબશષ્-‘ર્’ નો નમૂનો, સરર્ારી ર્મકચારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને
જાહે રાતની અન્ય વધુ બવગતો આયોગની ર્ચેરીના નોહટસબોડક
અને આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહે શે. આ જાહે રાત સાંબાંધમાાં વધુ માહહતી જરૂર જણાય તો આયોગની
ર્ચેરીથી, ર્ચેરી સમય દરમ્યાન ટે.નાં. ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શર્શે.
તા.૧૦.૧૨.૨૦૨૦
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt.No.24/2020-21
Online Applications are invited from 10-11-2020 (13-00 hours) to 01-12-2020 (13-00
hours) for the posts of Range forest officer, class-II. 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

Range
Forest
Officer,
class-II

Total
Posts

51

Category wise Posts

Out of Category wise posts
reserved for women

Post reserved
for Physically
Disabled and
ExServicemen
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.Di
s.

ExSer.

22

05

11

03

10

07

01

03

00

03

*

-

* No disabled candidate can apply for this post considering duties of the post.
Note:- The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
E.Q.:- (1)Possess a bachelor's degree obtained from any of the University established or
incorporated by or under the Central or a 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 in one of the following subjects as principal
subject, namely:- (i) Botany, (ii) Chemistry, (iii) Geology, (iv) Mathematics, (v) Physics, (vi)
Statistics, (vii) Zoology, (viii) Microbiology, (ix) Biotechnology, (x) Bio-chemistry, (xi)
Environmental Science, (xii) Animal Husbandry and Veterinary Science, (xiii) Agriculture,
(xiv) Forestry, (xv) Horticulture (xvi) Engineering / Technology: Provided that
notwithstanding anything contained in above clause the candidate who possesses a degree
of B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) or B.Sc. (Forestry), must be obtained from any of
the Agriculture University or Horticulture University established incorporated by or under
the Central Agriculture Universities Act or Central Horticulture Universities Act or State
Agriculture Universities Act or State Horticulture Universities Act in India: Provided further
that candidate who possess B.Sc. degree in Forestry as principal subject shall be eligible to
get an additional 10 percent marks of the total marks obtained in the main written
examination and interview.(2)Candidates who have appeared at an examination, the passing
of which would render them educationally qualified for the Preliminary Examination, but
have not been informed of the result, such candidates shall be permitted for admission to the
Preliminary Examination: Provided that such candidate shall be required to fulfil the
minimum age criteria on the date mentioned by the Commission in the advertisement. (3)
All candidates who are declared qualified by the Commission for appearing in the Main
Examination shall be required to produce proof of passing the requisite educational
qualifications alongwith their application for the Main Examination. A candidate who fails to
produce the proof of passing the requisite educational qualification shall not be eligible for
admission to the Main Examination. 12. Decision of Commission shall be final
Pay Scale:- Pay Matrix Level No: 7 : ` 39,900-1,26,600 and other allowances
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Age:- A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age
as on 01/12/2020. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under :
1
2
3

4

5

E.W.S.,S. & E. B.C., S.C. & S.T.
Male candidates of Gujarat
origin.
Women candidates of
unreserved Category
Women Candidates of
Reserved Category

05 years

Ex-servicemen / Officers

For appointment to any vacancy in class-1 and class-2 Services
or posts filled by direct recruitment, the upper age limit shall be
relaxed by the length of military service increased by three years
in case of Ex-Serviceman and Commissioned Officers including
Emergency Commissioned Officers or Short Service
Commissioned Officers who have rendered at least five years
military services and have been released:-

Government Servant

05 years (Maximum up to 45 years)
10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up
to 45 years.)

1)on completion of assignment (including those whose
assignment is due to be completed within 1 year) otherwise than
by way of dismissal or discharge on account of misconduct or
inefficiency; or 2) on account of physical disability attributable to
military service or on invalidment. (Maximum up to 45 years)
No relaxation in upper age will be available to Government
Servant

Note: For the interpretation of the advertisement, the provisions of recruitment Rules and
examination Rules of the post shall be final.
The details of advertisement can be seen on website https://gpsc.gujarat.gov.in
( H.K THAKAR )
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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