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 : ૨૮/૨૦૨૦-૨૧ : ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલયના મદદનીશ ગ્રંથપાલ, િગગ- ૩ ની નીિે દશાગિેલ જગ્યાઓ
પર ઉમેદિારો પસંદ કરિા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે . આ માટે ઉમેદિારે https://gpscojas.gujarat.gov.in પર તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન
લોગ ઈન કરિાનું રહે શે. પસંદગીની પ્રક્રિયા માટે પરીષા ા યોજિામાં આિશે.
નોંધ : (૧) આ જગ્યા માટે પરીષા ા સંભિત: તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ યોજિામાં આિશે.
(૨) પરીષા ાનું પક્રરણામ સંભિત: જૂ ન-૨૦૨૧ માં પ્રવસધ્દ્ધ કરિામાં આિશે.
ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ

જગ્યાનાં નામ

મદદનીશ ગ્રાંથપાલ,
વગક-૩

ર્લ
જગ્યા
ઓ

૦૧

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ

ર્લ જગ્યાઓ પૈર્ી
અનામત

બિન
અનામત
(સામાન્ય)

આબથકર્
રીતે
નિળા
વગક

સા. શૈ.
પ. વ.

અન.
જાબત

અન.
જન
જાબત

બિન
અનામત
(સામાન્ય)

આબથકર્
રીતે
નિળા
વગક

સા. શૈ.
પ. વ.

અન.
જાબત

અન.
જન
જાબત

શારીહરર્
અશક્ત

માજી
સૈબનર્

૦૧

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(૧) શારીક્રરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો માટે કોઇ જગ્યા અનામત નથી પરંતુ શારીક્રરક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારો પૈકી (૧) ૪૦
ટકા કે તેથી િધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી શ્રિણની ખામીિાળા એટલે કે મોડરે ટ કષા ા સુધી વિકલાંગતા ધરાિતા ઉમેદિારો (૨) ૪૦ ટકા
કે તેથી િધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી અંધત્િ/ઓછી દ્રવિ ખામીિાળા એટલે કે મોડરે ટ કષા ા સુધી વિકલાંગતા ધરાિતા ઉમેદિારો અને
(૩) OA (One Arm), OL (One Leg), BL (Both Legs), OAL (One Arm & One Leg) તથા BLOA (Both
Legs & One Arm) ની હલનિલનની અથિા મગજના લકિાની ખામીિાળા ઉમેદિારો આ જગ્યા માટે ઉમેદિારી કરી શકશે.
શારીક્રરક રીતે અશકત ઉમેદિારોને સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર િમાંક : પરિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦ગ.૨ થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટે ડન્ટ/ વસવિલ સજગનના તબીબી પ્રમાણપત્રને આવધન રહીને ઉપલી િય મયાગદામાં ૧૦ િર્ગની છૂટછાટ
મળશે. (મહત્તમ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાં) (ii) શારીક્રરક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ Online ફોમગમાં Personal Detailsમાં
પોતાની અશકતતાની ટકાિારી / વિગત દશાગિિાની રહે શ.ે શ્રિણની ખામી (HH) તથા અંધત્િ/ઓછી દ્રવિ વિકલાંગતા માટે
મોડે રેટ કષા ા એટલે કે ૪૦% કે તેથી િધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી વિકલાંગતા ધરાિતા ઉમેદિારો યોગ્ય ગણાશે
૨. નાગહરર્ત્વ : પરીષા ામાં પ્રિેશ માટે ઉમેદિાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક, અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન,
અથિા (ઘ) ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૨ પહે લાં ભારતમાં આિેલ વતબેટના વનિાગવસત,
અથિા (િ) પાક્રકસ્તાન, બમાગ, શ્રીલંકા અને પૂિગ આક્રિકન દેશો, કે ન્યા, યુગાન્ડા, વિયેટનામ, ઝાવમ્બયા, મલાિી, ઝેર, ઈથીયોપીયા,
યુનાઈટે ડ ક્રરપવલલક ઓફ ટાન્ઝાવનયાના દેશોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી આિેલ મૂળ
ભારતીય વ્યવક્ત, હોિો જોઇશે, પરંતુ (ખ) થી (િ) સુધીના પ્રકારમાંની વ્યવક્તઓ તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હોય તો જ વનમણૂક માટે પાત્ર બનશે.
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૩ અરજીપત્રર્:(૧) વબન અનામત િગગના ઉમેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ િાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી
ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવિગસ િાજીસ ફી ભરિાની રહે શે. અનામત િગગના ઉમેદિારો ( આવથગક રીતે નબળા િગો, સામાવજક અને
શૈષા વણક રીતે પછાત િગગ, અનુસૂવિત જાવત અને અનુસૂવિત જનજાવત) અને માજી સૈવનકોને ફી ભરિામાંથી મુવક્ત આપિામા
આિેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૨) અનામત કષા ાના ઉમેદિારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહે શે નહી.
(૩) અનામત કષા ાના ઉમેદિારો માટે જાહે રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાં આિા ઉમેદિારો વબનઅનામત જગ્યા માટે
અરજી કરી શકશે અને તેમને પસંદગી માટે વબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૪) જાહે રાતમાં મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .
(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મક્રહલા ઉમેદિારોની
અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ગણિાનું નથી, આ જગ્યાઓ પર
પુરુર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદિારોની પસંદગી માટે વિિારણા થઇ શકે છે , પુરુર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત.
કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહે તી ૦૭ જગ્યા સામે મક્રહલા ઉમેદિાર પણ પસંદગી
પામી શકે છે .)
(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં પુરુર્ ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે
કે મ કે મક્રહલા ઉમેદિાર ઉપલલધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુર્ ઉમેદિારોની વિિારણા થઇ શકે છે . પરંતુ જે
જગ્યાઓ મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મક્રહલા ઉમેદિારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્યામાં
પસંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિિારણામાં લેિાના થશે અને કોઇ મક્રહલા ઉમેદિાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મક્રહલા ઉમેદિાર
પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પુરુર્ ઉમેદિારોને ધ્દ્યાનમાં લેિામાં આિશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદિાર માટે અનામત
છે અને ૦૮ મક્રહલા ઉમેદિાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદિારો પસંદગી પામી શકે છે .)
(૭) સ્પધાગત્મક કસોટીના પક્રરણામના આધારે કામિલાઉ સફળ જાહે ર કરે લ હશે તેિા ઉમેદિારોએ જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાિેજો
સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ કરિાના
રહે શે.
૪. જન્મ તારીખ:(૧)આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે .
પરંતુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનું ઉમેદિાર માને તો સષા મ અવધકારીએ આપેલ િય અને અવધિાસના
પ્રમાણપત્રની પ્રમાવણત નકલ મોકલિાની રહે શે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવધકૃ ત અવધકારીએ સ્પિપણે જણાિેલ હોિું જોઇએ કે તેઓએ
એસ. એસ. સી. કે તેની સમકષા  પરીષા ાનું મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમષા  રજૂ કરિામાં આિેલ પુરાિાઓને
આધારે ઉમેદિારની સાિી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકષા  પરીષા ાના પ્રમાણપત્રમાં દશાગિેલ
જન્મતારીખ કરતાં જુ દી છે તથા માનિાને પુરતું કારણ છે . ઉમેદિારે રજૂ કરે લ િય અને અવધિાસનું પ્રમાણપત્ર તેની
વિશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેિામાં આિશે.
(૨)ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાં દશાગિેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ શકશે નહી.
૫. ઉંમર અને તેમાાં છટછાટ :
(૧) ઉંમર જાહે રાતમાં દશાગિેલ અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણિામાં આિશે.
(૨) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ઉમેદિારે ૨૦ િર્ગ પૂરા કરે લ હોિા જોઇએ અને ૩૫ િર્ગ પૂરા કરે લ ન હોિા જોઇએ.
(૩) જાહે રાતમાં દશાગિેલ ઉપલી િયમયાગદામાં નીિે મુજબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરાતના અનુસુવિત જાવત, અનુસુવિત જનજાવત, ઉંમરમાં કોઇ છૂટછાટ મળિા પાત્ર નથી.
(અનામત કષા ાના ઉમેદિારો માટે કોઇ જગ્યા અનામત ન
સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગના અને આવથગક રીતે
હોઇ વબનઅનામત કષા ાના ધોરણો લાગુ પડશે)
નબળા િગગના ઉમેદિારો
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૨

મુળ ગુજરાતના અનુસુવિત જાવત, અનુસુવિત જનજાવત, પાંિ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાં)
સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગ અને આવથગક રીતે (અનામત કષા ાના ઉમેદિારો માટે કોઇ જગ્યા અનામત ન
હોઇ વબનઅનામત કષા ાના ધોરણો લાગુ પડશે)
નબળા િગગના મક્રહલા ઉમેદિારો

૩

વબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદિારો

પાંિ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાં)

૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત ઉમેદિારો

સંરષા ણ સેિામાં બજાિેલ સેિા ઉપરાંત બીજા ત્રણ િર્ગ

૫

શારીક્રરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો

દસ િર્ગ (િધુમાં િધુ ૪૫ િર્ગની મયાગદામાં)

૬

ગુજરાત સરકારના કમગિારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેિા અને ગુજરાત સરકારના કમગિારીઓને િય મયાગદામાં કોઇપણ
િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની પ્રકારની છૂટછાટ મળિાપાત્ર નથી.
જોગિાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે
અથિા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાિતા
હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણૂક જાહે રાતમાંની જગ્યામાં
દશાગિેલ િય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેિા કમગિારીઓ

૬. લાયર્ાત : ૧.( ૧ ) ઉમેદિાર ભારતમાં કે ન્દ્રીય અથિા રાજ્ય અવધવનયમથી અથિા તે હે ઠળ સ્થપાયેલી અથિા સંસ્થાવપત
યુવનિવસગટીઓ પૈકી કોઇમાંથી અથિા તે તરીકે માન્ય કરે લી અથિા યુવનિવસગટી ગ્રાન્્સ કવમશન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩
હે ઠળ ડીમ્ડ યુવનિવસગટી તરીકે જાહે ર થયેલી બીજી કોઇ શૈષા વણક સંસ્થામાંથી લાઇબ્રેરી અને ઇન્ફોમેશન સાયન્સમાં સ્નાતકની
પદિી ૧.(૨) ગુજરાતી અથિા ક્રહન્દી અથિા તે બંન્નેનું પુરતુ જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઇએ.
૭. પગાર ધોરણ : પાંિ િર્ગના સમયગાળા માટે ફીક્સ પગારથી કારાર અધારે , ક્રફક્સ પગાર રૂ.૩૧,૩૪૦/- ; પાંિ િર્ગની સેિા
પૂણગ કયાગ પછી રૂ.૩૫,૪૦૦ – ૧,૧૨,૪૦૦/- (પે મેટરીષા  લેિલ-૬) મુજબ ના વનયવમત પગાર ધોરણમાં વનમણૂક આપિામાં આિશે.
૮. અનસૂબિત જાબત, અનસૂબિત જનજાબત, સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક અને આબથકર્ રીતે નિળા વગક :
(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવિત જાવત, અનુસૂવિત જનજાવત, સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગ અને આવથગક રીતે નબળા
િગગ ના ઉમેદિારોને જ અનામત િગગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસૂવિત જાવત, અનુસૂવિત જનજાવત, સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગ અને આવથગક રીતે નબળા િગગ પૈકી
ઉમેદિાર જે િગગના હોય તેની વિગતો અરજીપત્રકમાં અિૂક આપિી.
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકના સંબંવધત કોલમમાં જે તે અનામત કષા ા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત િગગના ઉમેદિાર
તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાં આિશે નહીં.
(૪) અનામત િગગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાં સષા મ અવધકારી દ્વારા વનયત નમુનામાં આપિામાં આિેલ
જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અિૂક સામેલ કરિાની રહે શે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય
તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ “ઉન્નત િગગમાં” નહી થતો હોય
તો જ મળિાપાત્ર થશે.
(૬)(અ) સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેનું સામાવજક ન્યાય
અને અવધકાક્રરતા વિભાગનું તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવશિ-ક’ મુજબનું અથિા નિા
વનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવશિ-૪’ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહે શે.
(૬)(બ) સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ િમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અિવધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-િર્ગ સક્રહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની
રહે શે. પરંતુ આિું પ્રમાણપત્ર સંબંવધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોિું જોઈએ.
જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હશે , તો જ માન્ય રાખિામાં આિશે અન્યથા તે માન્ય રાખિામાં આિશે
નક્રહ.
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(૬)(ક) પક્રરવણત મક્રહલા ઉમેદિારોએ આિુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સંદભગમાં રજૂ કરિાનું રહે શે. જો આિા
ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સંદભગમાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરિામાં આિશે.
(૬)(ડ) ઉમેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેનું પ્રમાણપત્ર’ ની વિગતો જણાિેલ હોય
તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહે શ.ે જો આિા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીખ બાદનું
નિું પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાવજક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં
જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે શે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્યાને લેિાય છે . પ્રમાણપત્રની અિવધ હિે
ત્રણ િર્ગની છે . પરંતુ ઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અિવધ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્િૈવચ્છક જાહે રાત સંબંવધત
ઉમેદિારે તથા તેના માતા-વપતા/િાલીએ સ્િયં સંબંવધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરિામાં આિે
તો ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગને કરિાની રહે શે. ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહે રાત નક્રહં કરીને કોઈપણ વિગતો
છૂપાિશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે. ઉન્નત િગગમાં
સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટે ના કોઈપણ માપદંડમાં ફે રફારની સ્િૈવચ્છક જાહે રાત કરિાની જિાબદારી
ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલીની વ્યવક્તગત રીતે અને સંયુક્ત રીતે રહે શે.
(૭) આવથગક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯
ના ઠરાિ િમાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથિા
ગુજરાતીમાં પક્રરવશિ-ગ) માં મેળિેલ આવથગક રીતે નબળા િગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી
કરતી િખતે દશાગિિાના રહે શ.ે આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંવધત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં
ઈસ્યુ કરાયેલ હોિું જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હશે , તો જ માન્ય રાખિામાં આિશે અન્યથા
તે માન્ય રાખિામાં આિશે નક્રહ.
(૮) સરકારની પ્રિતગમાન જોગિાઈ મુજબ અનામત કષા ાના ઉમેદિારો વબનઅનામત િગગના ઉમેદિારોની સાથે વનયત ધોરણો
(અથાગત િયમયાગદા ,અનુભિની લાયકાત, વબનઅનામત િગગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાં િધુ વિસ્તૃત કરે લ
અન્ય ષા ેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં
લેિાના થાય છે .
(૯) ઉમેદિારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વિગત દશાગિેલ હશે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરિાની વિનંતી માન્ય રાખિામાં આિશે નહી.જો
કોઈ ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય
ગણિામાં આિશે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિિારણામાં લેિામાં આિશે નક્રહ.
નોંધ-૧: સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગના ઠરાિ િમાંક: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા.
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇ મુજબ આવથગક રીતે નબળા િગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા
તારીખથી ત્રણ િર્ગ સુધી માન્ય ગણિામાં આિશે. પરંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS
પ્રમાણપત્રની િધારે લ અિવધનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના કુ ટું બની આિકમાં િધારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના
અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ લાયક ઠરે છે તેિી બાહેં ધરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પક્રરવશિથી
વનયત કયાગ મુજબના નમૂનામાં આપિાની રહે શે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રની
સાથે આ બાંહેધરી રજૂ કરિાની રહે શે. આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર
કાયદેસરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે . જેથી િધારે લ અિવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ
જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા જણાિિામાં આિે છે .
પ્રમાણપત્રની
િધારે લ
અિવધ
સંદભે

૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયેલ EWS
રજૂ
કરિાની
બાંહેધરીનો
વનયત
નમૂનો

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
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નોંધ-૨: સામાવજક ન્યાય અને અવધકાક્રરતા વિભાગના ઠરાિ િમાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગિાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ
કરિામાં આિેલ ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય
ગણિામાં આિશે પરંતુ આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદિારે તેના “વબન ઉન્નત િગગના 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 ઠરાિ સાથેના પક્રરવશિથી વનયત થયેલા
નમૂનામાં આપિાનું રહે શે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર મંગાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેધરી રજૂ
કરિાની રહે શ.ે આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદેસરની કાયગિાહીને
પાત્ર બને છે . જેથી િધારે લ અિવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા
જણાિિામાં આિે છે. તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્યુ
કરિામાં આિેલ ઉન્નત િગગમાં સમાિેશ નક્રહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) સંદભે રજૂ
કરિાની
બાંહેધરીનો
વનયત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf

પરથી મેળિી લેિાનો રહે શે.
૯. માજી સૈબનર્ :(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાં વિગતો આપિાની રહે શે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે ક્રડસ્િાજગ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અિૂક મોકલિાની રહે શે.
(૩) સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગિાઇ મુજબ માજી
સૈવનકોને અરજીપત્રકની ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીષા ા ફી ભરિામાંથી મુવક્ત આપિામાં આિેલ છે
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર :મક્રહલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મક્રહલા ઉમેદિાર ઉપલલધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કષા ાના (category)
પુરુર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.
જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િગગ ,માજી સૈવનક ,મક્રહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી િધુ વિકલ્પોમાં થતો હોય તેિા
ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાં િધુ લાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રિતગમાન વનયમો અનુસાર વિધિા મક્રહલા ઉમેદિારોને પસંદગીમાં અગ્રતા આપિામાં માટે
તેમને મળેલ કુ લ ગુણના ૫ (પાંિ) ટકા ગુણ સ્પધાગત્મક પરીષા ામાં ઉમેરી આપિામાં આિશે. પરંતુ તેઓએ ભરતી તથા વનમણૂક
સમયે પુન: લગ્ન કરે લ ના હોિા જોઇએ. ઉપરાંત આયોગની કિેરી માંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાિાઓ અસલમાં આયોગની કિેરીમાં
રજૂ કરિાના રહે શે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કંપનીઓમાં સેિા બજાિતા અવધકારીઓ /
કમગિારીઓ આયોગની જાહે રાતના સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કિેરીને
અરજી કયાગની તારીખથી ક્રદન-૭ માં અિૂક કરિાની રહે શે. જો ઉમેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ
૩૦ ક્રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિામાં આિશે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદિારી રદ
કરિામાં આિશે.
(૨) કે ન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેિા ઉમેદિારે આ અરજી સાથે વનમણૂક અવધકારીનું
ના િાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહે શે.
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૧૩. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ
દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત અરજીપત્રકમાં આપિાની રહે શે. જો ઉમેદિારનો ગેરલાયક
ઠરાવ્યાનો સમય િાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે.
૧૪. ર્ોમ્પ્યટરનાં જ્ઞાન :
ગુજરાત મુલકી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ધરાિતા હોિા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નક્રહ ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણૂકને પાત્ર બનશે નક્રહ.
૧૫. સામાન્ય શરતો: (૧) અનામત િગગનો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવિત જાવત,અનુ.જનજાવત, સા.અને શૈ.પ.િગગના
ઉમેદિારોને જ મળશે. (૨) અરજી કયાગ બાદ પરત ખેંિી શકાશે નક્રહ. (૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વિગત ખોટી
બતાિેલ હશે તો તેનું અરજીપત્રક કોઇપણ તબક્કે રદ કરિામાં આિશે તથા તેણે લાયકીધોરણ ( Passing Standard )મેળિેલ
હશે કે ઉમેદિાર પસંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદિારી રદ ગણાશે. (૪) ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી. (૫) ગુજરાત
સરકારના કમગિારી આયોગની જાહે રાત સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે. પરંતુ તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના
વિભાગ/ખાતા/કિેરીને ક્રદન-૭માં અિૂક કરિાની રહે શે. જો ઉમેદિારના વિભાગ / ખાતા / કિેરી તરફથી અરજી મોકલિાની
છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ ક્રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નક્રહ આપિાની આયોગને જાણ કરિામાં આિશે તો તેઓની અરજી
નામંજૂર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિશે. (૬) એથલેક્રટકસ (ટરે ક અને ક્રફલ્ડ રમતો સક્રહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કે ટબૉલ, ક્રિકે ટ,
ફૂટબૉલ, હોકી, વસ્િમીંગ, ટે બલ ટે વનસ, િોલીબૉલ, ટે વનસ,િેઈટવલફક્રટંગ, રે સવલંગ, બોકવસંગ, સાઈકવલંગ, જીમનેવસ્ટક, જુ ડો,
રાઈફલશુક્રટંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડે સિારી, ગોળાફેં ક, નૌકાસ્પધાગ, શતરંજ,હે ન્ડબોલની રમતો-ખેલકૂ દમાં
રાિર ીય/આંતરરાિર ીય અથિા આંતર યુવનિવસગટી અથિા અવખલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાગઓમાં પ્રવતવનવધત્િ
કરે લ હોય તેિા ઉમેદિારને પસંદગીમાં અગ્રતા આપિા માટે તેમને મેળિેલ ગુણની કુ લ સંખ્યાના ૫(પાંિ) ટકાથી િધુ નહીં એટલા
ગુણ ઉમેરી આપિામાં આિશે. આ માટે ઉમેદિારે સરકારે નક્કી કરે લ સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત કરે લ નમૂનામાં જરૂરી પ્રમાણપત્ર
આયોગ માંગે ત્યારે રજૂ કરિાનું રહે શે. (૭) ઉમેદિારે Online form ભરતી િખતે તેઓ અનામત કષા ામાં અરજી કરિા માંગે છે
કે વબન અનામત કષા ામાં અરજી કરિા માંગે છે તે સ્પિ જણાિિુ.ં એક િખત Online અરજી કયાગ બાદ Online form માં
દશાગિેલ caste/category માં કોઈપણ જાતનો ફે રફાર કરિા દેિામાં આિશે નક્રહ. જો કોઈ ઉમેદિાર પાછળથી આ બાબતે
રજૂ આત કરશે તો તેની રજૂ આત સ્િીકારિામાં આિશે નક્રહ કે તનો કોઈ પ્રત્યુત્તર આયોગ દ્વારા આપિામાં આિશે
નક્રહ.ઉમેદિારોને આ સૂિના ધ્દ્યાને લઈ તેનું અિૂકપણે પાલન કરિા જણાિિામાં આિે છે .
૧૬.પરીક્ષાની રૂપરે ખા : મદદનીશ ગ્રંથપાલ, િગગ-૩ની જગ્યા પર ભરતી માટે ની હે તુલષા ી કસોટી: (૧) પ્રશ્નપત્ર-૧ (ર્લ
ગણ:૨૦૦, સમય: ૧૨૦ બમબનટ): સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રશ્નોની સંખ્યા:૧૦૦, ગુણ:૧૦૦, માધ્દ્યમ:ગુજરાતી), ગુજરાતી (પ્રશ્નોની
સંખ્યા:૫૦, ગુણ:૫૦, માધ્દ્યમ:ગુજરાતી) અને અંગ્રેજી (પ્રશ્નોની સંખ્યા:૫૦, ગુણ:૫૦, માધ્દ્યમ:અંગ્રેજી) (૨) પ્રશ્નપત્ર-૨ (ર્લ
ગણ:૨૦૦, સમય: ૧૨૦ બમબનટ): સંબવધત વિર્ય (પ્રશ્નોની સંખ્યા:૨૦૦, ગુણ:૨૦૦, માધ્દ્યમ: અંગ્રેજી).
૧૭. પરીક્ષા ર્ે ન્નોની બવગત : (૧) સ્પધાગત્મક પરીષા ા અમદાિાદ અને/અથિા ગાંધીનગર ખાતે યોજિામાં આિશે જો િધુ
સંખ્યામાં ઉમેદિારોની અરજીઓ આિશે તો આયોગ દ્વારા આ વસિાયના અન્ય પરીષા ા કે ન્દ્રો ખાતે પણ યોજિામાં આિશે. (૨)
સ્પધાગત્મક પરીષા ા માટે પરીષા ાનું સ્થળ, પરીષા ાની તારીખ, પરીષા ાના સમયની માક્રહતી આયોગની િેબસાઈટ https://gpscojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકિામાં આિશે અને સ્પધાગત્મક પરીષા ા માટે ના પ્રિેશપત્ર તથા ઉમેદિારોની સૂિનાઓ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in િેબસાઈટ પરથી ઉમેદિારોએ ડાઉનલોડ કરિાના રહે શે. આ માટે આયોગ દ્વારા
િતગમાનપત્રમાં જાહે રાત આપિામાં
૧૮. પહરણામ : (૧) આખરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ અને િેબસાઈટ પર મૂકિામાં આિશે.(૨) આ પક્રરણામમાં
ઉમેદિારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળિેલ કુ લ ગુણની વિગતો આપિામાં આિશે.(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેલ
ઉમેદિારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળિેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડગ પર મુકિામાં આિશે.
૧૯. બનમણૂર્ : (૧) ઉમેદિારોને વનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણિત્તા િમમાં વિિારિામાં આિશે. પરંતુ પરીષા ામાં સફળ થિાથી
વનમણૂક માટે ના હક્ક મળી જતો નથી.(૨) રાજ્ય સેિામાં વનમણૂક માટે ઉમેદિાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેિી તપાસ
પછી સરકારને સંતોર્ ન થાય તો તેિા ઉમેદિારની વનમણૂક કરિામાં આિશે નક્રહ.(૩) વનમણૂક પામેલ ઉમેદિારે સરકારના
વનયમો મુજબની તાલીમ લેિી પડશે અને તાલીમ પરીષા ા પાસ કરિાની રહે શે.(૪) ઉપરની જાહે રાત સંબંધમાં પસંદ થયેલા
ઉમેદિારોની વનમણૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબંવધત વિભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિશે.(૫) વનમણૂક પામેલ
ઉમેદિારે તાલીમમાં જતા પહે લા સરકાર વનયત કરે તેટલી રકમ અને સમય માટે security and surety bond આપિાના
6|P a g e

રહે શે.(૬) વનમણૂક અંગેની સઘળી કાયગિાહી, સરકાર દ્વારા કરિામાં આિતી હોિાથી આ અંગન
ે ો કોઇ પત્રવ્યિહાર આયોગ
ધ્દ્યાને લેશે નક્રહ.
૨૦. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહે રાત સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાં આિશે. ઉમેદિાર તારીખ ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક
થી તારીખ ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે.
ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીિે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરિાના રહે શે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જિું.
(૨) આ સાઈ્નાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર વક્લક કરતા “Apply” નો વિકલ્પ દેખાશે ત્યાં
વક્લક કરતા જ આપને હાલમાં િાલતી જાહે રાતોની વિગત દશાગિિામાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાની પસંદગી િાળી જાહે રાતની સામેના
“Apply” બટન પર વક્લક કરતા જ, તે જાહે રાત માટે નો સારાંશ દેખાશે અને તે િાચ્યા પછી ઉમેદિાર “Apply” બટન પર વક્લક
કરીને ઓનલાઈન ફોમગ ભરિાનાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીિે Apply Now પર Click કરિાથી Application
Format દેખાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદિારની માક્રહતી)” ઉમેદિારે ભરિી.
(અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વિગતો ફરવજયાત ભરિાની રહે શે.) “Personal Details” (ઉમેદિારની માક્રહતી)”
માં ઉમેદિારે પોતાની અટક, નામ, વપતાનું નામ, માતાનું નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાવત િગેરેની માક્રહતી આપિાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની માક્રહતી)” જેમાં ઉમેદિારોએ
પોતાનું હાલનું અને કાયમી રહે ઠાણનું સરનામું, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી આપિાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેશાવ્યિહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વિગતો)” માં
ઉમેદિારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટગ સની (રમતગમતની) વિગતો, વિકલાંગતા, લક્રહયા માટે ની સુવિધા મેળિિા બાબત, વિધિા,
માજી સૈવનક, રાજય સરકારમાં સેિા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીષા ા આપિા માટે ક્રડ-બાડગ થયેલ છો કે
કે મ? વિગતો ભરિી.
(૫) “Other Details (અન્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતાને
આિડતી ભાર્ાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા અને ઓળખી શકાય તથા સ્િીકાયગ હોય એિો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ
કરિાનો રહે છે . (ફોટાનું માપ ૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંિાઇ અને ૭.૫
સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg
Format (10 KB) સાઇઝ થી િધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોિા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click
કરો હિે 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. હિે “Choose File” Button ની નીિે “Upload “ Button પર
Click કરો હિે બાજુ માં તમારો Photo દેખાશે. હિે આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહે શે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા-ઓળખી શકાય તેિી અને સ્િીકાયગ એિી સફે દ કાગળ ઉપર કાળા/લલ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કે ન
કરીને JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપલોડ કરિાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈષા વણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે
પોતે મેળિેલી શૈષા વણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોિકમાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે શૈષા વણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન
આપિામાં આિે ત્યાં “શુન્ય” ભરિાની રહે શે.
(૯) “Education Details (શૈષા વણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આિશ્યક/િધારાની શૈષા વણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી શૈષા વણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોિકમાં વિગતે
ભરિાની રહે છે . જે શૈષા વણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન આપિામાં આિે ત્યાં “શુન્ય” ભરિાની રહે શે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િધારાની શૈષા વણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ
“Experience Details (અનુભિની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળિેલ અનુભિ/નોકરીના િર્ગ
અને તારીખની િમાનુસાર વિગતો ભરિી. “Add Experience” પર વક્લક કરીને મેળિેલ અન્ય અનુભિની વિગતો નાખી
શકાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભિની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (િધારાની માક્રહતી) માં
ઉમેદિારે પોતાની લાગુ પડતી માક્રહતી ભરિી.
(૧૨) તેની નીિે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેં ધરી)” તે િાંિીને તેમાં Yes / No પર click કરિું.
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(૧૩) હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થશે. જે ઉમેદિારે સાિિીને રાખિાના રહે શે અને હિે પછી આ જાહે રાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના
કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમાં આ બન્ને વિગતો દશાગિિાની રહે શ.ે Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અિૂક કાઢી રાખિી.
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પમાં જઇને તે જાહે રાતનાં છે લ્લા ક્રદિસ
સુધીમાં કોઈપણ સમયે સુધારી શકાશે. જાહે રાતનો સમય પૂણગ થયા બાદ આ સુવિધા (અરજીમાં કોઈ પણ જાતનો સુધારો કરિા
માટે ) ઉપલલધ રહે શે નહીં.
નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદિારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરિા માટે નું સહાયક મોડ્યુલ છે . તે
કરિા માત્રથી આયોગની કોઇ જાહે રાતમાં online અરજી કરે લી ગણાશે નક્રહં. આથી OTR કયાગ બાદ ઉમેદિારે સંબંવધત
જાહે રાતમાં Online કરે લ અરજી ફરજીયાતપણે કરિાની રહે છે જેમાં િુક થયેથી ઉમેદિાર જ જિાબદાર રહે શે.

૨૧. અરજી ફી :
(૧) વબન અનામત પુરૂર્/મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી ફી નીિેનાં બે વિકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી શકે છે : ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાં :
સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર વક્લક કરીને વપ્રન્ટે ડ િલણની નકલ કાઢિાની
રહે શે. આ વપ્રન્ટે ડ િલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્યુટરની સુવિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જિાનું રહે શે. પોસ્ટ ઓફીસમાં
રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવિગસ િાજગ તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ સુધીમાં ભરિાનાં રહે શે અને ફી ભયાગ અંગેનું િલણ મેળિિાનું
રહે શે. આ િલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાિિીને રાખિાનાં રહે શે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
મંગાિિામાં આિે ત્યારે જ અરજીપત્રક વબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા િલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી
મોકલિાનાં રહે શે અથિા આયોગ ખાતે રૂબરૂમાં આપી જિાનાં રહે શે. ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાિિા માટે
“Print Challan” પર વક્લક કરિું અને વિગતો ભરિી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર વક્લક કરિું. ત્યારબાદ
આપેલ વિકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment અથિા Other Payment Mode ના વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ
પસંદ કરિો અને આગળની વિગતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેિું screen પર લખાયેલું આિશે અને
e-receipt મળશે, જેની print કાઢી લેિી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ ખામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા
મળશે.
(૨) રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીષા ા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરિાની રહે શે અને ફી ભયાગ
અંગેનું િલણ મેળિિાનું રહે શે. અથિા આ ઉમેદિારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સવિિશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ, ગાંધીનગર” ના
નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ રથી ફી જમા કરાિી શકશે.
(૪) અનામત કષા ાના ઉમેદિારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરિાની રહે શે નહીં.
(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌધ ધમગ અપનાિેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને શૈષા વણક રીતે પછાત િગગના
અને શારીક્રરક અશકતતા િાળા ઉમેદિારોએ પરીષા ા ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૬) માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોને કોઈપણ સંજોગોમાં વપ્રવલવમનરી પરીષા ા
/મુખ્ય લેવખત કસોટીમાં બેસિા દેિામાં આિશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્િીકારિામાં આિશે. રોકડમાં,
ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ ર (રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારો વસિાય ) કે પે ઓડગ રના સ્િરૂપમાં
આ ફી સ્િીકારિામાં આિશે નક્રહ, જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી.
(૯) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથિા તે પછી પૂિગ પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આિેલી વનિાગવસત
વ્યવક્તઓની બાબતમાં જો આયોગને સંતોર્ થાય કે ઉમેદિારો ફી િૂકિી શકે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરિામાં
આિશે.
(૧૦) આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરિા અંગેની વિનંતી સ્િીકારિામાં આિશે નક્રહ અથિા એ ફી બીજી કોઈ પરીષા ા કે
પસંદગી માટે અનામત તરીકે રાખિામાં આિશે નક્રહ.
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૨૨. અગત્યની સૂિના :
(૧) ઉમેદિારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથિા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેશા વ્યિહારના સાધનો પરીષા ા ખંડમાં
સાથે લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભંગ બદલ ઉમેદિાર િેતિણીઓમાં વનક્રદગિ વશષા ાને પાત્ર બનશે.
(૨) ઉમેદિાર વપ્રવલવમનરી પરીષા ામાં કે લ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નક્રહ.
(૩) ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની િકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના ભરતી
વનયમો તથા જાહે રાતની જોગિાઈ મુજબ લાયકાત ધરાિતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદિારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરિામાં
આિશે.
૨૩. નીિે દશાકવ્યા મજિની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપૂણક નથી )
(૧) અરજીમાં દશાગિેલ વિગતો અધૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફે ક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કષા ાના ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સષા મ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદિારે ક્રડસ્િાજગ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદિારે શૈષા વણક લાયકાતના સંદભગમાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં અનુભિ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરંતુ તેના સમથગનમાં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભિનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને
અનુભિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય,અનુભિનું પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સષા મ સત્તાવધકારીની સહી વિનાનું
હોય.
૨૪. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોબિત ઠરે લા ઉમેદવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદિારોને આથી િેતિણી આપિામાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માક્રહતી દશાગિિી નહી, તેમજ
આિશ્યક માક્રહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુધારો
અથિા ફે રફાર અથિા બીજા કોઇપણ િેડાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા િેડાં કરે લ / બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો
એકજ બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેજોમાં અથિા તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અિોકસાઇ અથિા વિસંગતતા
જણાય તો તે વિસંગતતાઓ બાબતની સ્પિતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહે ર થયેલ હોય અથિા થાય
તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા
(ર) નામ બદલીને પરીષા ા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યવક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી િખતે Scanning માં કોઈ િેડાકરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મુકત અથિા ખોટા વનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુવિત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુવિત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશિ બાબતો સક્રહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીષા ા ખંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરિતગણૂક આિરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી,પુસ્તક, ગાઇડ,
કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવખત સાક્રહત્યની મદદથી અથિા િાતિીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય
ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આિરિા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીષા ાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમગિારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની શારીક્રરક ઇજા
પહોિાડિી અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃ ત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીધી અથિા
આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીિે દશાગિલ
ે વશષા ા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીષા ા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીષા ા કે પસંદગી માટે , અને
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(ર) રાજય સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેિામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્દ્ધ સમુવિત વનયમો અનુસાર વશસ્તભંગના પગલાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત વિગતોમાં વનક્રદગિ કરે લ વશષા ા કરતા પહે લા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગિારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પિ આરોપો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેવખતમાં વશષા ા અંગે બિાિનામું- હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વશષા ા અંગે વનયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આપિામાં આિશે.

ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િગગ ,માજી સૈવનક,મક્રહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી િધુ વિકલ્પોમાં થતો
હોય તેિા ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાં િધુ લાભ મળિાપાત્ર હશે તે મળશે.

ઉપરોક્ત દશાગિેલ જગ્યાની સંખ્યામાં ફે રફાર કરિાનો આયોગને અબાવધત અવધકાર રહે શે.

૨૫. આ જાહે રાત અન્વયે અથકઘટન િાિતે જગ્યાના ભરતી બનયમો અને પરીક્ષા બનયમોની જોગવાઇ આખરી રહે શે.

નોંધ : મદદનીશ ગ્રાંથપાલ, વગક-૩ જગ્યાના ભરતી બનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) બનયમો, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી,
અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને
પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશષ્-‘ર્’ નો નમૂનો, સરર્ારી ર્મકિારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને
જાહે રાતની અન્ય વધ બવગતો આયોગની ર્િેરીના નોહટસિોડક અને આયોગની વેિસાઇટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહે શે. આ જાહે રાત સાંિાંધમાાં વધ માહહતી જરૂર જણાય તો
આયોગની ર્િેરીથી, ર્િેરી સમય દરમ્પયાન ટે.નાં. ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શર્શે.
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt.No. 28 / 2020-21
On line Applications are invited from 10-11-2020 (13-00 hours) to 01-12-2020(13-00
hours) for the posts of Assistant Librarian, class-III. ``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

Assistant
Librarian,
class-III

Total
Posts

01

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.Dis.

ExSer.

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E.Q.:- Note: (1) the candidates belonging to reserved category can apply against vacancies
for unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(2) There is no post reserved for Physically Disabled candidates. However the candidate
having disability of Deafness between 40% to 75%, Blindness/Low Vission between 40%
to 75% and OA (One Arm), OL (One Leg), BL (Both Legs), OAL (One Arm & One Leg) and
BLOA (Both Legs & One Arm) can apply for this post. E.Q.: A candidate shall possess (i)
Bachelor’s degree in Library and Information Science obtained from any of the
Universities 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 university
under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956 (ii) Adequate knowledge of
Gujarati or Hindi or both.
Pay Matrix- Rs.31, 340/- (Fix Pay) for 5 years. Pay matrix level No.6: Rs.35, 400- 1,
12,400/- (According to 7th Pay Commission) after completion of the satisfactory service
of 5 years.
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

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

There shall be no age relaxation applicable.( Standerd of
unreserved category will be applicable as there is no post
available for reserve category)
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
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5
6

any other normal persons, on the bais of production of medical
certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from
the Medical Board. (Maximum up to 45 years.)
Government Servant.
No relaxation in upper age will be available to Government
Servant
Ex-servicemen
/ The length of military service + 3 years
Officers

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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