ુ રાત જાહેર સેિા આયોગ
ગિ
ગાાંિીનગર
આર-૪ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક:૩૩/ ૨૦૨૧-૨૨ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના ધનયાંત્રણ હેઠળના સમાિ
સરુ ક્ષા ખાતા હસ્તકની બાળ લગ્ન પ્રધતબાંિક અધિકારી સહ જિલ્લા સમાિ સરુ ક્ષા અધિકારી, િગગ -૨ની
કુ લ – ૦૧ િગ્યા માટે ઉમેદિાર પસાંદ કરિા માટે તા:૨૫/૧૧/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧,
ુ ીમાાં ઓનલાઈન અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે . આ જાહેરાત અન્િયે ઓનલાઈન
૧૩.૦૦ કલાક સિ
અરજી કરતા પહેલાાં ‘જાહેરાતની સામાન્ય િોગિાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત તેમિ
અરજી ફી ભરિાની રીત અંગે ની સ ૂચનાઓ આયોગના નોટીસબોર્ગ પર તથા આયોગની િેબસાઇટ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર િોિા ધિનાંતી છે . ત્યારબાદ િ ઉમેદિારે અરજી કરિાની રહેશે.
પ્રાથધમક કસોટી યોિિાની સ ૂચચત તારીખ ૨૩/ ૦૧/ ૨૦૨૨
પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામનો સાંભધિત માસ :- માચગ– ૨૦૨૨
ુ ાકાતનો સાંભધિત માસ:રૂબરૂ મલ

મે– ૨૦૨૨

ુ ાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કામકાિના રદિસો દરમ્યાન પ્રધસધ્િ
આખરી પરરણામ:- રૂબરૂ મલ
કરિામાાં આિશે.
(૧)િગ્યાન ાંુ નામ:- સમાિ સરુ ક્ષા ખાતા હસ્તકની બાળ લગ્ન પ્રધતબાંિક અધિકારી સહ જિલ્લા સમાિ
સરુ ક્ષા અધિકારી, િગગ -૨
ક્રમ

િગગ

કુ લ િગ્યાઓ

કુ લ િગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિાર માટે
અનામત િગ્યાઓ

૧

આધથિક રીતે નબળા િગો

૦૧

૦૦

કુ લ

૦૧

૦૦

નોંિ:
(૧) ઉક્ત િગ્યાઓ માટે OA,OL,BL, OAL, LV અને HH MODERATE પ્રકારની ધિકલાાંગતા િરાિતા
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર છે .
(૨) ઉમેદિારોએ જાહેરાત ક્રમાાંક અને િગ્યાન ાંુ નામ સ્પષ્ટ રીતે િાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરિી,
ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે તમામ ધિગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાગ બાદ, તે ધિગતોની ખાતરી કરીને
ત્યાર પછી િ અરજી કન્ફમગ કરિાની રહેશે.
ુ ારો
(૩) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની ધિગતો કે તેમાાં ઉમેદિારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષધત કે ચ ૂક બાબતે સિ
કરિાની રજુઆત/ધિનાંતી ગ્રાહ્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.
(૪) એક કરતા િિારે

સાંખ્યામાાં અરજી કયાગ ના રકસ્સામાાં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક િ માન્ય

રાખિામાાં આિશે. ચબન અનામત િગગ ના ઉમેદિારો માટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેન ાંુ અરજીપત્રક
માન્ય રાખિામાાં આિશે.
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ુ ાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાાં રજુ કરિાના થતાાં પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય
(૫) ઉમેદિારોએ રૂબરૂ મલ
સ ૂચનાઓમાાં આપેલ ક્રમમાાં) તૈયાર રાખિાના રહેશે.
(૬) ઓનલાઈન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રક ચબર્ાણ સરહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પ ૂરતા
મોકલિા નહીં, આયોગ દ્વારા જ્યારે માંગાિિામાાં આિે ત્યારે િ મોકલી આપિા.
ુ િ:
(૨) શૈક્ષચણક લાયકાત અને અનભ
(i)A Post Graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institutions recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of
the University Grants Commission Act, 1956;
(ii) Have about three years experience on the post not below the rank of Probation Officer or equivalent
post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat state, or
(iii) Have about three years experience in the field of social work or social administration in the
Government or Local bodies or Government Undertaking Board or Corporation or Limited Company
established under the Companies Act, 2013 or University or registered Non-Government Organization
on the post which can be considered as the post not below the rank of Probation Officer or equivalent
post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat state.
ુ રાત મલ
ુ કી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની
(૩) ગિ
ુ રના ઉપયોગ અંગે ની પાયાની જાણકારી િરાિતો હોિો િોઇશે; અને
કોમ્્યટ
ુ રાતી અથિા રહન્દી અથિા તે બન્નેન ાંુ પ ૂરતુાં જ્ઞાન િરાિતો હોિો િોઇશે.
(૪) ગિ
ુ બ પે મેટ્રીક્ષ લેિલ(૫) પગાર િોરણ:- પે બેન્ર્ રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦, ગ્રેર્ પે ૪૬૦૦ (૭મા પગાર પાંચ મિ
૮માાં પગાર રૂ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦)
(૬) ઉંમર:- ૪૧ િર્ગથી િધ ુ નહીં. (ભરતી નિયમો મુજબ ૪૦ વર્ષ + સા.વ.નવ િા તા.૧૪-૧૦-૨૦૨૧િા

જાહેરિામા

ક્રમાાંક:NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G.5 મુજબ

૦૧

વર્)ષ ઉંમર અરજી

સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ ગણિામાાં આિશે.
ુ ાર ઉપલી િય મયાગ દામાાં નીચે મિ
ુ બ છુટછટ મળિાપાત્ર થશે.
(૭) સરકારના પ્રિતગમાન ધનયમો અનસ
૧

ુ રાતના આધથિક રીતે પાાંચ િર્ગ (િધમ
ુ ા િધ ુ ૪૫ િર્ગ સિ
ુ ીની મયાગ દામાાં રહેશે)
ફક્ત મ ૂળ ગિ
નબળા િગગ ના ઉમેદિાર

૨

ુ રાતના આધથિક રીતે દસ િર્ગ (આ છુટછાટમાાં મરહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંચ
ફક્ત મ ૂળ ગિ
નબળા િગગ ના મરહલા ઉમેદિાર

ુ ા િધ ુ ૪૫ િર્ગ
િર્ગની છે તેનો સમાિેશ થાય છે ) (િધમ
ુ ીની મયાગ દામાાં રહેશે)
સિ

૩

અરજી કરિા માટે યોગ્ય ગણેલ શારીરરક અરજી કરિા માટે યોગ્ય ગણેલ શારીરરક અશક્તતા િરાિતા
રીતે અશક્તા ઉમેદિારો

ઉમેદિારો કે જેઓ આ િગ્યાની ફરિો સામાન્ય માણસોની
જેમ બજાિિા શક્ક્તમાન હોય, તેઓને સામાન્ય િરહિટ
ધિભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી ધનયત થયેલ
સધુ પ્રટેન્ર્ન્ટ/ધસધિલ સર્જનના તબીબી પ્રમાણપત્રને આિીન
ુ ીની છુટછાટ મળિાપાત્ર રહેશે. આ ધસિાય અન્ય
૧૦ િર્ગ સિ
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શારીરરક

અશક્તતા

િરાિતા

ઉમેદિારોને

છુટછાટ

મળિાપાત્ર નથી.
ુ રાત સરકારના કમગચારીઓ: ગિ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભ
ુ િ માાંગેલ હોય તો ઉપલી
ગિ

૪

મલ્ુ કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી િયમયાગ દા લાગ ુ પર્શે નહીં
(સામાન્ય)

ધનયમો,

૧૯૬૭

ુ િને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ
ની (૨) જાહેરાતમાાં અનભ

ુ બ ગિ
ુ રાત સરકારની ઇિનેરી,તબીબી,ખેતી ધિર્યક,પશ ુ ચચરકત્સાની પદિી કે
િોગિાઇઓ મિ
નોકરીમાાં કાયમી િોરણે અથિા હાંગામી રર્્લોમાની િગ્યા પર ધનમણક
ાં ૂ પામેલ કમગચારીને જાહેરાતમાાંની
ુ ી કામગીરી આિી લાયકાતિાળી િગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી
િોરણે સળાં ગ છ માસ સિ
બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ િયમયાગ દા લાગ ુ પર્શે નહીં
ુ િ એક લાયકાત
ધનમણક
ાં ૂ જાહેરાતમાાંની િગ્યામાાં દશાગ િેલ (૩) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ િગ્યા માટે અનભ
િયમયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેિા તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિગગ માાંથી બઢતી મળિાપાત્ર
કમગચારીઓ

હોય તેમાાં ફરિ બજાિતા કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના
ુ ાાં િધ ુ પાાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે
સમય અથિા િધમ
ઓછુાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.

(૮) નોંિ –
ુ ાકાતમાાં આયોગની સચ
ુ નાઓ/િોરણો નીચે મિ
ુ બ જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ કેટેગરીિાઇઝ
(૧) રૂબરૂ મલ
ુ બ અનસ
ુ રિાન ાંુ રહેશે.
િગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ નીચે મિ
કુ લ િગ્યાઓ

ુ ાકાત માટે બોલાિિામાાં આિતા ઉમેદિારોની સાંખ્યા
કુ લ િગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલ

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધ ુ કુ લ િગ્યાઓથી ૦૩ ગણા
(૨) િો યધુ નિસીટીએ માકગ શીટમાાં ટકાિારી દશાગ િેલ ન હોય તો ઉમેદિારે ટકાિારી ગણિા માટેની
ુ ા/આિાર અરજી સાથે રજૂ કરિાના રહેશે.
ફોમ્યગલ
(૩) િો ઉમેદિાર ધિદે શની યધુ નિસીટીની પદિી મેળિેલ હશે તો તેિી પદિીની ભારતમાાં
ુ ાિા રજૂ કરિાના રહેશે.
માન્યતા/સમકક્ષતા ગણિા અંગે િરૂરી આિાર/પર
ુ રાતના
(૪) અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ ચાર્જ. મ ૂળ ગિ
અનામત કક્ષાના,માજી સૈધનકો તથા શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરાિાની નથી.
ુ રાત રાજ્યના અનામત ઉમેદિારો ધસિાયના અન્ય ઉમેદિારોએ ધનયત ફી ભરિાની રહેશે.
ગિ

(આશા શાહ)
ુ ત સચચિ
સાંયક
ુ રાત જાહેર સેિા આયોગ
ગિ
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Gandhinagar
R-4 BRANCH
Advt. No. 33/2021-22 : Online applications are invited for the post of Child Marriage Prevention Officer
Cum District Social Defence Officer, Class-II, in the Directorate of Social Defence, Gujarat State under
the Social Justice and Empowerment Department, during Date:25/11/2021, 13.00 p.m. to
Date:10/12/2021, 13.00 p.m. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of
Commission https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions,
and the method of online application.
- Tentative Date for P.T:
- 23/01/2022
- Tentative month for P.T Result: - March - 2022
- Tentative month for Interview: - May - 2022
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.
1. Post name: Child Marriage Prevention Officer Cum District Social Defence Officer, Class-II,
No.
1

Category
E.W.S.

Total vacancy
01

Out of total Post reserved for Woman
00

Total

01

---

Note: (i)Only the candidates having disability of OA, OL, BL, OAL, LV and HH MODERATE type can
apply for the post.
(ii)Candidates shall carefully read advertisement no. and name of post before applying online.
Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the application form.
(iii)Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application,
or information filled in by the candidate shall not be accepted.
(iv)In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed
application will be considered by the commission. For candidates belonging to unreserved category,
the last confirmed application with fees will be considered by the commission.
(v)Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview (in the order
mentioned in general instructions).
(vi)Candidates are requested that do not send physical copy of the application (Online applied) to the
commission if not so requested.
2. Educational Qualification and Experience:
(i)A Post Graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other
educational institutions recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of
the University Grants Commission Act, 1956;
(ii) Have about three years experience on the post not below the rank of Probation Officer or equivalent
post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat state, or
(iii) Have about three years experience in the field of social work or social administration in the
Government or Local bodies or Government Undertaking Board or Corporation or Limited Company
established under the Companies Act, 2013 or University or registered Non-Government Organization
4

on the post which can be considered as the post not below the rank of Probation Officer or equivalent
post, Class-III, in the subordinate service of the Directorate of Social Defence, Gujarat state.
3. The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment Rules, 1967, and
4. Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
5. PAY: - Pay Band Rs. 9300-34800 Grade Pay 4600 (As per 7th Pay Commission in Matrix Level-8
Salary Rs. 44900-142400)
6. AGE: - Not more than 41 years. (40 years, As per recruitment rules + 01 year, As per GAD
Notification: NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G.5 dated.14-10-2021) Age will be calculated
on the last date of the receipt of application.
7. Upper Age limit shall be relaxed as under:
1

Male Candidates of E.W.S. Category

05 Years (maximum up to 45 years)

2
3

Women Candidates of E.W.S. Category
Physically Disabled Candidates Eligible in
Respective Category in Concerned subject.

10 Years (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 basis of production of medical certificate
prescribed by GAD circular dated 01-12-2008
from the Medical Board
(i) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper age limit shall not
apply.
(ii) If experience is not prescribed as one of the
qualifications and a Govt. servant appointed to a
post requiring a Medical, Engineering,
Veterinary or Agriculture degree or diploma and
who applied for any such post, the upper age
limit shall not apply.
(iii) If experience is not prescribed as one of the
qualifications in the advertisement, Govt.
servants who are working on the post from
which an employee can be promoted to the post
so advertised, be entitled to relaxation of 5 years,
or to the extent of equal number of years for
which service has been put in by him, whichever
is less.

4

Employees of Gujarat Government: According to
the provisions of the Gujarat Civil Services and
Classification and Recruitment (General) Rules,
1967, A candidate who is already in Gujarat Govt.
service, either as a permanent or a temporary
officiating continuoussly for six months and had
not crossed age limit prescribed for the advertised
post at the time of his first appointment.

8. Note:(i)As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are being
called for interview as per following norms:
No. of Post
Candidates to be called for an interview
01

06

02

08

03

10

5

04 & more

03 times of the post

(ii)The candidates must be produced formula/method of calculation of percentage where percentage
of marks is not given by the University.
(iii)The candidates having qualification from foreign University. He/She must be produced necessary
documents /proof regarding the recognition/equivalence of their degree.
(iv) Application Fee ; General candidate have to pay Rs.100/- + Postal service charge, Unreserved
candidate Origin of Gujarat, Ex. Serviceman and Person of the disability candidate do not need to pay
fees ,Unreserved candidate of other state have to pay prescribed fees.

(Asha Shah)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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જાહેરાતની સામાન્ય િોગિાઈઓ
૧

નાગરરકત્િ:ઉમેદિાર,

(ક)

ભારતનો નાગરરક અથિા

(ખ)

નેપાળનો પ્રજાિન અથિા

(ગ)

ભ ૂતાનનો પ્રજાિન અથિા

(ઘ)

ધતબેટનો ધનિાગ ધસત

ુ રી,૧૯૬૨
જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆ

પહેલાાં ભારતમાાં આિેલા હોિા િોઇએ,અથિા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂિગ
ુ ાન્ર્ા જેિા પ ૂિગ આરિકાના દે શો, સાંયક્ુ ત
પારકસ્તાન(બાાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગ
પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા ધિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ
હોિા િોઇએ. પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ) માાં આિતા ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવ ાંુ િોઇએ.
નોંિ:- જે ઉમેદિારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ
ધિચારણામાાં લેશ.ે અને િો ધનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર
તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ ધનમણ ૂક આપશે.
૨

અરજીપત્રક:-

(૧) િો એક કરતાાં િધ ુ જાહેરાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી
કરિાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહેશે.
(૨) ચબન અનામત િગગ ના ઉમેદિારોએ , િો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાિીસ
તથા ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સધિિસ ચાિીસ ફી ભરિાની રહેશે. અનામત િગગ ના ઉમેદિારો
ુ ૂચચત જાધત અને અનસ
ુ ૂચચત
(આધથિક રીતે નબળા િગો, સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ , અનસ
િનજાધત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારો અને માજી સૈધનકોને ફી ભરિામાાંથી મક્ુ ક્ત આપિામા
આિેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો િો ચબનઅનામત િગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે
નહી.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત િગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાાં આિા ઉમેદિારો
ચબનઅનામત િગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ચબનઅનામતના િોરણો લાગ ુ પર્શે.
(૫) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે િગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .
ુ િગ્યાઓ અનામત હોય
(૬) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ િગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમક
ુ ુ ર્ ઉમેદિારો માટે
ત્યારે મરહલા ઉમેદિારોની અનામત િગ્યાઓ ધસિાયની બાકી રહેતી િગ્યાઓ ફક્ત પર
ુ ુ ર્ તેમિ મરહલા ઉમેદિારોની પસાંદગી માટે
અનામત છે તેમ ગણિાન ાંુ નથી, આ િગ્યાઓ પર પર
ુ ુ ર્ તેમિ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ િગ્યાઓ પૈકી
ધિચારણા થઇ શકે છે , પર
૦૩ િગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ િગ્યા સામે મરહલા ઉમેદિાર પણ
પસાંદગી પામી શકે છે .)
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ુ ુ ર્
(૭) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે િગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પર
ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ િગ્યાઓ પર પસાંદગી
ુ ુ ર્ ઉમેદિારોની ધિચારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે િગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે િ અનામત
માટે પર
ુ ે પર
ુ ા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો
હોય અને તે િગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પર
તેમને િ પ્રથમ ધિચારણામાાં લેિાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા
ુ ુ ર્ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે..(દા.ત.કુ લ
મરહલાઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પર
ુ ુ ર્
૧૦ િગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પર
ઉમેદિારો પસાંદગી પામી શકે છે .)
(૮) પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામના આિારે જે ઉમેદિારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે
આયોગ િણાિે ત્યારે િરૂરી પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાિેિો સ્કેન (scan) કરીને આયોગની િેબસાઈટ
https://gpsc-iass-gujarat.gov.in પર ઓન લાઈન અપલોર્ કરિાના રહેશે.
૩
(૧)

િન્મ તારીખ:ુ ાિા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ.
આયોગ િન્મ તારીખ ના પર

પ્રમાણપત્ર િ માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ િેલ િન્મતારીખ ખોટી હોિાન ાંુ ઉમેદિાર માને
તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ િય અને અધિિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલિાની રહેશે.
આ પ્રમાણપત્રમાાં અધિકૃત અધિકારીએ સ્પષ્ટપણે િણાિેલ હોવ ાંુ િોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
ુ ાિાઓને આિારે
પરીક્ષાન ાંુ મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પર
ઉમેદિારની સાચી િન્મતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં
ુ ત ાંુ કારણ છે . ઉમેદિારે રજુ કરે લ િય અને
દશાગ િેલ િન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પર
અધિિાસન ાંુ પ્રમાણપત્ર તેની ધિશ્વાસધનયતા (credibility) ના આિારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો ધનણગય
આયોગ દ્વારા લેિામાાં આિશે.
ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ િેલ િન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ

(૨)

શકશે નહી.
૪

િયમયાગ દા :-

ુ જાહેરાતની અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના (તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧) રોિ ગણિામાાં
(૧) ઉંમર મળ
આિશે.
ુ બની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે .
(૨) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ ઉપલી િયમયાગ દામાાં નીચે મિ
૧

ુ રાતના આધથિક રીતે નબળા િગો, પાાંચ િર્ગ (િધમ
ુ ાાં િધ ુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાાં)
મ ૂળ ગિ
સા.શૈ.પ. િગગ , અન.ુ જાધત અને અન.ુ િન
જાધત િગગ ના ઉમેદિારો

૨

મ ૂળ

ુ રાતના
ગિ

ચબનઅનામત

ુ ાાં િધ ુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાાં)
િગગ ના પાાંચ િર્ગ (િધમ

મરહલા ઉમેદિારો
૩

ુ રાતના આધથિક રીતે નબળા િગો, દસ િર્ગ (િધમ
ુ ાાં િધ ુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાાં)
મ ૂળ ગિ
સા.શૈ.પ. િગગ , અન.ુ જાધત અને અન.ુ િન
જાધત િગગ ના મરહલા ઉમેદિારો

૪

શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારો

ુ ાાં િધ ુ ૪૫ િર્ગની મયાગ દામાાં)
દસ િર્ગ (િધમ

8

ુ રાત સરકારના કમગચારીઓ: ગિ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભ
ુ િ માાંગેલ હોય
ગિ

૫

મલ્ુ કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી તો ઉપલી િયમયાગ દા લાગ ુ પર્શે નહીં
ુ િને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન
(સામાન્ય) ધનયમો, ૧૯૬૭ ની િોગિાઇઓ (૨) જાહેરાતમાાં અનભ
ુ બ ગિ
ુ રાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી હોય
મિ

પરાં ત ુ ઇિનેરી,તબીબી,ખેતી

ધિર્યક,પશ ુ

િોરણે અથિા હાંગામી િોરણે સળાં ગ છ માસ ચચરકત્સાની પદિી કે રર્્લોમાની િગ્યા પર ધનમણક
ાં ૂ
ુ ી કામગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પામેલ
સિ
પ્રથમ

ધનમણક
ાં ૂ જાહેરાતમાાંની

કમગચારીને

જાહેરાતમાાંની

આિી

િગ્યામાાં લાયકાતિાળી િગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી

દશાગ િેલ િયમયાગ દાની અંદર થયેલ હોય િયમયાગ દા લાગ ુ પર્શે નહીં
તેિા કમગચારીઓ

ુ િ એક
(૩) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ િગ્યા માટે અનભ
લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિગગ માાંથી
બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરિ બજાિતા
કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અથિા
ુ ાાં િધ ુ પાાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં
િધમ
હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.

૫

શૈક્ષચણક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદિાર આ જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ
િરાિતા હોિા િોઇએ.
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યધુ નિધસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી િોઇએ.
ુ પત્રક (બિા િ િર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદિી
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યધુ નિધસિટી/સાંસ્થાના ગણ
પ્રમાણપત્રોની સ્િયાં પ્રમાચણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. કોલેિના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર
માન્ય ગણિામાાં આિશે નહી.
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ િોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશે
નહી.
(૫) િો િગ્યાના ભરતી ધનયમોમાાં દશાગ િેલ શૈક્ષચણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તેિી
િોગિાઇ હોય તો, જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર િરાિે છે તેિો તેમનો
હક્ક દાિો હોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃતતાની ધિગતો આપિાની
રહેશે.
૬

ુ િ:અનભ

ુ િ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોિ ગણિામાાં આિશે.
(૧) માાંગેલ અનભ
(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા િોગિાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો િરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે
તારીખથી,
ુ િ ગણિામાાં આિશે.
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભ
ુ િ દશાગ િેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભ
ુ િનો સમયગાળો (રદિસ, માસ,
(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનભ
ુ િની ધિગતો
િર્ગ), મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની ધિગતો તથા બજાિેલ ફરિોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભ
સાથેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાન ાંુ રહેશે. આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહી
અને તારીખ સાથેન ાંુ રજુ કરિાન ાંુ રહેશે. ઉમેદિારે આપેલ Self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાાં આિશે નરહ.
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ુ િના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની ધિનાંતી માન્ય રાખિામાાં
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરે લ અનભ
ુ િન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિામાાં આિશે નરહ,
આિશે નહીં.િો ઉમેદિારો દ્રારા સાંપ ૂણગ ધિગતો સાથેના અનભ
તો ઉપલબ્િ પ્રમાણપત્ર / ધિગતોના આિારે આયોગ ધનણગય કરશે. જે ઉમેદિારોને બાંિનકતાગ રહેશે.
(૫)

અંશકાલીન, રોજિિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંધત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ચાર્જ

ુ િ માન્ય અનભ
ુ િ
(મ ૂળ હોદ્દા ધસિાયની િિારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદિારે મેળિેલ અનભ
ુ િ (ઉ.દા. Ph.D.
તરીકે ગણતરીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાસકાળ દરધમયાન મેળિેલ અનભ
ુ િ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research
દરધમયાન મેળિેલ સાંશોિનનો અનભ
fellow તરીકે કરે લી કામગીરી) માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી.
૭

ુ ૂચચત જાધત, અનસ
ુ ૂચચત િનજાધત, સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ તથા આધથિક
અનસ

રીતે નબળા િગગ :ુ રાતના અનસ
ુ ૂચચત જાધત, અનસ
ુ ૂચચત િનજાધત, આધથિક રીતે નબળા િગગ અને સામાજિક
(૧) મ ૂળ ગિ
અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના ઉમેદિારોને િ અનામત િગગ ના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.
ુ ૂચચત જાધત, અનસ
ુ ૂચચત િનજાધત, આધથિક રીતે નબળા િગગ ,સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત
(૨) અનસ
િગગ પૈકી ઉમેદિાર જે િગગ ના હોય તેની ધિગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપિી.
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રક અને પરરધશષ્ટની સાંબધાં િત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ િેલ નહી હોય
તો પાછળથી અનામત િગગ ના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.
(૪) અનામત િગગ નો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધનયત
ુ ામાાં આપિામાાં આિેલ જાધત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
નમન

સામેલ કરિાની રહેશે.

અરજીપત્રક સાથે જાધત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ િો તેઓનો સમાિેશ
“ઉન્નત િગગ માાં” નહી થતો હોય તો િ મળિાપાત્ર થશે.
(૬) (અ) સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ ન થતો હોિા
અંગે ન ાંુ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારરતા ધિભાગન ાંુ તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી ધનયત થયેલ
ુ રાતી નમ ૂના ‘પરરધશષ્ટ-ક’ મિ
ુ બન ાંુ અથિા નિા ધનયત કરાયેલ ગિ
ુ રાતી નમ ૂના ‘પરરધશષ્ટ-૪’ મિ
ુ બન ાંુ
ગિ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાન ાંુ રહેશે.
(૬) (બ) સામાજિક ન્યાય અને

અધિકારીતા ધિભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ ક્રમાાંક

ુ બ ‘ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ નરહ થિા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મિ
અિધિ (Validity) ઈસ્ય ુ થયા-િર્ગ સરહત ત્રણ નાણાકીય િર્ગની રહેશે પરાં ત ુ આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર સાંબધાં િત
ુ ીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવ ાંુ િોઈએ.િો, આ
જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સિ
પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરધમયાન ઇશ્ય ુ થયેલ ુ હશે, તો િ માન્ય રાખિામાાં આિશે અન્યથા તે માન્ય
રાખિામાાં આિશે નરહ.
નોંિ: ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ નરહ હોિા અંગે ના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્િીકૃધત તથા સમયગાળા
અને અિધિના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/પરરપત્રોની િોગિાઈઓ આખરી ગણાશે.
(૬) (ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ
કરિાન ાંુ રહેશે. િો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પધતની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી
રદ્દ કરિામાાં આિશે.
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(૬)(ર્)ઉમેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ નરહ થિા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર’
ની ધિગતો િણાિેલ હોય તેની િ નકલ અરજી સાથે િોર્િાની રહેશે. િો આિા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ
હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદન ાંુ નવ ાંુ પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાજિક અને
શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં િણાિેલ પ્રમાણપત્ર
િ માન્ય રહેશે.
(૬)(ઇ)ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદાં ર્ો ધ્યાને લેિાય છે .
પ્રમાણપત્રની અિધિ હિે ત્રણ િર્ગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ર્ો પૈકી કોઈપણ માપદાં ર્માાં આ અિધિ
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત સાંબધાં િત ઉમેદિારે તથા તેના માતા-ધપતા/િાલીએ સ્િયાં
ુ રાત જાહેર સેિા
સાંબધાં િત સત્તાધિકારી તેમિ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આિે તો ગિ
આયોગને કરિાની રહેશે. ઉમેદિાર/માતા-ધપતા/િાલી આિી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઈપણ ધિગતો છૂપાિશે
તો તેઓ કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થશે.
ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ નરહ થિા અંગે ના પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટેના કોઈપણ માપદાં ર્માાં ફેરફારની
સ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની િિાબદારી ઉમેદિાર/માતા-ધપતા/િાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે
રહેશે.
(૭) આધથિક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારો (EWS) કેટેગરીમાાં ઉમેદિારી કરનાર ઉમેદિારોએ સામાજિક
ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના તા.૨૫/૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાાંક: એ.ર્બલ્ય.ાંુ એસ./૧૨૨૦૧૯/
ુ રાતીમાાં “પરરધશષ્ટ-ગ” મિ
ુ બન ાંુ
૪૫૯૦૩/અ માાં ધનયત થયેલ અંગ્રેજીમાાં “Annexure-KH“ અથિા ગિ
ધનયત કરે લ પ્રમાણપત્ર અત્રેથી સ ૂચના મળે થી રજુ કરિાન ાંુ રહેશે. આ પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરે થી આયોગ
દ્વારા ધિચારણા કરી ઉમેદિારી રદ પણ કરી શકાશે.
ુ સ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ,
નોંિ-૧: સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક: ઇર્બલ્યએ
ુ બ આધથિક રીતે નબળા િગો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ
તા.૨૬-૦૬-૨૦૨૦ ની િોગિાઇ મિ
ુ ી માન્ય ગણિામાાં આિશે. પરાં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા.
(issue) થયા તારીખથી ત્રણ િર્ગ સિ
ુ ી ઇસ્ય ુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની િિારે લ અિધિનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના
૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સિ
કુ ટુાંબની આિકમાાં િિારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના
ુ બ લાયક ઠરે છે તેિી બાહેંિરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરધશષ્ટથી ધનયત કયાગ મિ
ુ બના નમ ૂનામાાં
માપદાં ર્ મિ
આપિાની રહેશે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાિે તે સમયે ઉમેદિારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ
ે રી રજૂ કરિાની રહેશે. આ િોગિાઇના દૂ રુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થિા પાત્ર છે અને
બાાંહિ
ઉમેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે .
જેથી

િિારે લ

અિધિનો

લાભ

લેતા

અગાઉ

ઉમેદિારોએ

ઉક્ત

ઠરાિની

તમામ

િોગિાઇ

ઓનો અભ્યાસ કરી લેિા િણાિિામાાં આિે છે .
નોંિ-૨: સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, તા.
૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની િોગિાઇઓને આિીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.
૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરધમયાન ઇસ્ય ુ કરિામાાં આિેલ ઉન્નત િગગ માાં સમાિેશ નરહ થિા
અંગે ના પ્રમાણપત્ર (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ગણિામાાં આિશે પરાં ત ુ આ સમયગાળા
દરધમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદિારે તેના “ચબન ઉન્નત િગગ ના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer
Status) માાં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ
ુ બ લાયક ઠરે છે તે મિ
ુ બન ાંુ બાાંહિ
ે રીપત્રક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરધશષ્ટથી ધનયત
પાત્રતાના માપદાં ર્ મિ
થયેલા નમ ૂનામાાં આપિાન ાંુ રહેશે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર માંગાિે તે સમયે ઉમેદિારે
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ે રી રજૂ કરિાની રહેશે.આ િોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ
પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાાંહિ
રદ થિા પાત્ર છે અને ઉમેદિાર કાયદે સરની કાયગિાહીને પાત્ર બને છે . જેથી િિારે લ અિધિનો લાભ
લેતા અગાઉ ઉમેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તમામ િોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા િણાિિામાાં આિે છે .
ુ બ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ચબનઅનામત િગગ ના
(૮) સરકારની પ્રિતગમાન િોગિાઈ મિ
ુ િની લાયકાત, ચબનઅનામત િગગ ના
ઉમેદિારોની સાથે ધનયત િોરણો (અથાગ ત િયમયાગ દા, અનભ
ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધ ુ ધિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીિા ધસિાય
ુ િત્તાના આિારે પસાંદગી પામે તો ચબનઅનામત િગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેિાના થાય છે .
પોતાની ગણ
(૯) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાધત અંગે જે ધિગત દશાગ િેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની ધિનાંતી માન્ય
રાખિામાાં આિશે નહી.
િો કોઈ ઉમેદિારે ધનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ ધનયત નમ ૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ
નરહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણિામાાં આિશે અને તેઓને ચબનઅનામત િગ્યા સામે પણ
ધિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નરહ.
૮

માજી સૈધનક

(૧)

માજી સૈધનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં ધિગતો આપિાની રહેશે.

(૨)

ુ ની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.
માજી સૈધનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બક

(3)

સામાન્ય િહીિટધિભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રમાાંક –આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-

ુ બ માજી સૈધનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરિામાાંથી મક્ુ ક્ત
૨ િોગિાઇ મિ
આપિામાાં આિેલ છે .
૯

રદવ્યાાંગ ઉમેદિારો
(ક) રદવ્યાાંગ ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં તેમની રદવ્યાાંગતા સાંબિ
ાં ે સ્પષ્ટ ધિગતો દશાગ િિાની રહેશે.
(ખ) રદવ્યાાંગતા ૪૦% કે તેથી િધ ુ હોય તેિા ઉમેદિારને િ રદવ્યાાંગ અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર
રહેશે. રદવ્યાાંગ અનામત નો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે નીચે દશાગ િેલ ખાંર્ (૧) થી (૫)
પૈકી કઇ રદવ્યાાંગતા છે તે દશાગ િિાન ાંુ રહેશે:
(૧) અંિત્િ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ,
(૨) બધિર અને ઓછુાં સાાંભળનાર,
(૩) મગિના લકિા સરહતની હલનચલનની રદવ્યાાંગતા, રક્તધપત્તમાાંથી સાજા થયેલ,
ુ ,
િામનતા, એધસર્ એટેકનો ભોગ બનેલ અને નબળા સ્નાયઓ
(૪) સ્િલીનતા (Autism), બૌદ્ધિક રદવ્યાાંગતા, ખાસ ધિર્ય શીખિાની અક્ષમતા અને
માનધસક ચબમારી,
(૫) બહેરાશ-અંિત્િ સરહતની ખાંર્ (૧) થી (૪) હેઠળની એક કરતા િિારે પ્રકારની
રદવ્યાાંગતા િરાિતી વ્યક્ક્ત.
(ગ) જાહેરાતમાાં રદવ્યાાંગ ઉમેદિારો માટે અનામત િગ્યા દશાગ િેલ ન હોય, પરાં ત ુ િગ્યાની ફરિોને
અનરૂુ પ જે પ્રકારની રદવ્યાાંગતા િરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે
અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) રદવ્યાાંગ ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ ધિભાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પરરપત્ર
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ધનયત થયેલ નમ ૂનામાાં અથિા રાજ્ય સરકાર કે ભારત
ુ બ સરકારી હોક્સ્પટલના સધુ પ્રન્ટેન્ર્ેન્ટ/ધસધિલ
સરકારે આ હેત ુ માટે માન્ય કયાગ મિ
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સર્જન/મેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક
મોકલિાની રહેશે. િો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને રદવ્યાાંગ અનામતનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં.
૧૦

મરહલા ઉમેદિાર

મરહલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે િો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની િગ્યા
ુ ુ ર્ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.
જે તે કક્ષાના (category) પર
િો ઉમેદિારનો સમાિેશ માજી સૈધનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે ધિિિા પૈકીના ધિકલ્પો પૈકી એક
થી િધ ુ ધિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પર્તા ધિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ ુ લાભ મળિાપાત્ર
હશે તે મળશે.
૧૧

ધિિિા ઉમેદિાર

(૧) ઉમેદિાર ધિિિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવ ાંુ અન્યથા “લાગ ુ પર્ત ાંુ
નથી” એમ દશાગ િવ ાંુ .
ુ : લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ાંુ
(૨) ધિિિા ઉમેદિારે િો પન
અન્યથા “લાગ ુ પર્ત ાંુ નથી” એમ દશાગ િવ ાંુ .
ુ : લગ્ન કરે લ ન હોય અને ધિિિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય
(૩) ધિિિા ઉમેદિારે પન
ુ : લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફર્ેધિટ રજુ કરિાની રહેશે.
તો અરજી સાથે પન
ુ બ તેઓએ મેળિેલ ગણ
ુ માાં પાાંચ ટકા ગણ
ુ
(૪) ધિિિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન િોગિાઈ મિ
ઉમેરિામાાં આિશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદિાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ધિિિા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ
અથિા જાહેરાત પ્રધસધ્િ થયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબક્કે
“ધિિિા” બને અને તે અંગે િરૂરી દસ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી િ તેિા મરહલા ઉમેદિારોને “ધિિિા મરહલા
ઉમેદિાર” તરીકેના લાભ આપિામાાં આિશે.
૧૨

ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર:-

ુ રાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાં પનીઓમાાં સેિા બજાિતા
(૧) ગિ
અધિકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ
ઉમેદિારે પોતાના ધિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂક કરિાની રહેશે. િો
ઉમેદિારના ધનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસમાાં અરજી કરિાની
પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાાં
આિશે.
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત
અરજી મોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી સાથે ધનમણ ૂક અધિકારીન ાંુ ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાન ાંુ
રહેશે.
ુ ાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંિા પ્રમાણપત્ર
(૩) રૂબરૂ મલ
અસલમાાં રજુ કરિાન ાંુ રહેશે.
૧૩

ગે રલાયક ઉમેદિાર :13

ુ રાત જાહેર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી
ગિ
/સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ગે રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની

ધિગત

અરજીપત્રકમાાં આપિાની રહેશે. િો ઉમેદિારનો ગે રલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આિા ઉમેદિારની
અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે.
૧૪

ફરજિયાત ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે બોર્ગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પણ

ફરજિયાત ધનવ ૃધત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ધિગત આપિાની
રહેશે.
૧૫

રજીસ્ટ્રેશન :તબીબી/દાં ત ધિજ્ઞાન/પશ ુ ચચરકત્સા/કાયદાની અથિા અન્ય જ્જગ્યા માટેના રકસ્સામાાં કે જેમાાં

રજીસ્ટ્રેશન િરૂરી હોય ત્યાાં ઉમેદિારે રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરિાની રહેશે અને અરજી સમયે
રજીસ્ટ્રેશન જે તે સાંસ્થા ખાતે ચાલ ુ છે તેવ ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાન ાંુ રહેશે.
૧૬

અગત્યની િોગિાઇઓ :-

ુ ાકાત યોજીને કરિામાાં
(૧) આ િગ્યાની ધનમણ ૂક માટે પ્રથમ પ્રાથધમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલ
ુ ક્રમાાંનસ
ુ ાર િરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત
આિશે પ્રાથધમક કસોટીના ગણ
ુ બ ગિ
ુ રાતી અથિા અંગ્રેજી
માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ માધ્યમ આયોગ ધનયત કરે તે મિ
રહેશે. પ્રાથધમક કસોટી સામાન્યત: ગાાંિીનગર/અમદાિાદ ખાતે લેિામાાં આિશે અને ઉમેદિારોએ સ્િખચે
ુ ાકાતમાાં મેળિેલ ગણ
ુ ના આિારે આખરી પસાંદગી
ઉપક્સ્થત રહેિાન ાંુ રહેશે. પ્રાથધમક કસોટી અને રૂબરૂ મલ
કરિામાાં આિશે.
ુ મ લાયકી િોરણ મિ
ુ બના ગણ
ુ મેળિિા ફરજિયાત
(૨) પ્રાથધમક કસોટીમાાં આયોગે ધનયત કરે લ લઘત્ત
ુ મ લાયકી િોરણ મિ
ુ બના
છે . એટલે કે જે કોઈ ઉમેદિાર પ્રાથધમક કસોટીમાાં આયોગે ધનયત કરે લ લઘત્ત
ુ મેળિી શકશે નરહ તો રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરિા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોને
ગણ
યાદી માટે ધિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહીં.
૧૭

ુ ાકાત :રૂબરૂ મલ

ુ ાકાત આયોગની કચેરી ખાતે િ લેિામાાં આિશે. પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામના આિારે
(૧) રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદિારે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત
રૂબરૂ મલ
થિાન ાંુ રહેશે. તેમિ જે ભરતી પ્રસાંગો અન્િયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથિા શારીરરક માપદાં ર્
ચકાસણીની િોગિાઇ છે , તેિા તમામ તબક્કે ઉમેદિારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહેિાન ાંુ રહેશે. િો
ઉમેદિાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબક્કે ગે રહાિર રહેશે તો તેમની ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે.
ુ ૂચચત જાધત, અનસ
ુ ૂચચત િન જાધતના ઉમેદિારો તથા બેરોિગાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા(૨) અનસ
ુ ાકાત માટે
ધપતા ની િાધર્િક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મલ
ુ રાત એસ.ટી. ધનગમ દ્વારા ધનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં
આિિા તથા િિા માટે ગિ
ુ ાકાતના રદિસે ધનયત ફોમગ ભરિાન ુ રહેશે અને તેની સાથે
મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલ
અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહેશે.
ુ ાકાતના રદિસે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના પત્રમાાં દશાગ િિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરિાના
(૩) રૂબરૂ મલ
રહેશે. તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્િયાંપ્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ િાળા
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અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ ભિનમાાં િમા કરાિિાની રહેશે. િો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ
ુ ાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ લેિી.
કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત યોિિાની થતી ન હોઈ, િગગ -૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ
(૪) િગગ -૩ના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતની િોગિાઈ લાગ ુ પર્શે નહીં.
મલ
૧૮

ુ બની અરજીઓ રદ કરિામાાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્િરૂપે છે જે
નીચે દશાગ વ્યા મિ

સાંપ ૂણગ નથી )
(૧) અરજીમાાં દશાગ િેલ ધિગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અધિકારી
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ ની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૬) માજી સૈધનક ઉમેદિારે રર્સ્ચાર્જ બક
(૭) ઉમેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) િન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ િ દશાગ િેલ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય)
(૯) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનભ
ુ િનો
પરાં ત ુ તેના સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભ
ુ પગાર, કુ લ પગાર અને અનભ
ુ િનો પ્રકાર દશાગ િેલ ન હોય,અનભ
ુ િન ાંુ પ્રમાણપત્ર
સમયગાળો, મળ
સાંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહી ધિનાન ાંુ હોય.
(૧૦)

તબીબી

ધશક્ષણ

ધિર્યક

જ્જગ્યાની

જાહેરાતમાાં

મેળિેલ

પદિી

MCI/DENTAL

COUNCIL/CCIM/CCH માન્ય છે , તેવ ુ યધુ નિસીટી અથિા કોલેિના સક્ષમ અધિકારીન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરે લ ન હોય.
૧૯

ધનમણક
ાં ૂ :-

(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંબિ
ાં માાં ધનમણ ૂક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રીના સાંબધાં િત ધિભાગને
ુ ર
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી ધનમણ ૂકપત્ર મેળિતાાં પહેલાાં કોમ્્યટ
અંગે ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની
રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉમેદિાર ધનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) ધનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંગે નો કોઇપણ
પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
ુ િ/ઉંમર િગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ
(૩) ઉમેદિારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત/અનભ
ુ પર્શે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમિ ભલામણ બાદની ધનમણ ૂક પણ રદ
તબક્કે અયોગ્ય માલમ
થિાને પાત્ર રહેશે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોિદારી િારા હેઠળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી
ુ િ ચોકસાઈથી પણ
ુ ગ રીતે
ઉમેદિારને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે, તેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખબ
ખરાઈ કયાગ બાદ િ આયોગમાાં રજુ કરિા.
૨૦

ગે રિતગણક
ાં ૂ અંગે દોધર્ત ઠરે લા ઉમેદિારો ધિરૂધ્િ પગલાાં :ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી

મારહતી દશાગ િિી નહી,તેમિ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેિો
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ુ ારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરિા
કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ સાંિોગોમાાં સિ
નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેર્ાાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેિો રજુ કરિા નહી,િો એકિ બાબતના બે કે તેથી
િધ ુ દસ્તાિેિોમાાં અથિા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા ધિસાંગતતા િણાય
તો તે ધિસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.િો કોઇ ઉમેદિાર આયોગ દ્વારા દોધર્ત જાહેર થયેલ
હોય અથિા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
ુ ગ કરાવ્ય ુ હોય ,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણ
(૪) બનાિટી દસ્તાિેિ રજુ કયાગ હોય ,
ુ ત અથિા ખોટા ધનિેદનો કરે લ હોય ,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોર્મક
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અધનયધમત કે અનચુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનચુ ચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અધશષ્ટ બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇપણ રીતની ગે રિતગણ ૂક આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની િિાબિહીની નકલ
કરિી, પસ્ુ તક, ગાઇર્, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથિા િાતચીત
દ્વારા કે કોઇ સાાંકેધતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગે રરરતીઓ પૈકી કોઇપણ
ગે રરીતી આચરિા માટે,
ુ ત થયેલા કમગચારીઓને પિિણી કરિી, કોઇપણ
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ધનયક
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્િી અથિા
(૧૧) ઉપરોકત િોગિાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય
તેણે કે સીિી અથિા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગ િેલ ધશક્ષા ઉપરાાંત
આપોઆપ,ફોિદારી કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક)

આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા

ુ ાકાત માટે કાયમી કે મક
ુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલ
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને
(ર) રાિય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રલાયક ઠરાિી શકાશે અને
ુ ાર ધશસ્તભાંગના
(ગ) િો સરકારી સેિામાાં અગાઉથી િ હોય તો તેના ધિરૂધ્િ સમચુ ચત ધનયમો અનસ
પગલાાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત ધિગતોમાાં ધનરદિ ષ્ટ કરે લ ધશક્ષા કરતા પહેલા આયો/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેચખતમાાં ધશક્ષા અંગે બચાિનામ-ાંુ હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) ધશક્ષા અંગે ધનયત સમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.
(આશા શાહ)
સાંયક્ુ ત સચચિ
ુ રાત જાહેર સેિા આયોગ
ગિ
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ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત
આ જાહેરાતોના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન િ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદિાર તા.૨૫-૧૧ુ ીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ કલાક સિ
ુ બના Steps (૧) થી (૧૬) અનસ
ુ રિાના રહેશે.
અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મિ
Confirmation Number મળ્યા પછી િ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧)

સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર િવ.ાંુ

(૨)

Apply On line Click કરવ.ાંુ આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન

દે ખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બિી િ ધિગતોનો અભ્યાસ ઉમેદિારોએ કરિો.
અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવ.ાંુ
(૩)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માાં

સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) ધનશાની હોય તેની ધિગતો ફરજિયાત
ભરિાની રહેશે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની ધિગત લખિી
જેથી િરૂર િણાયે આયોગ ઉમેદિારને મારહતગાર કરી શકે.
(૪)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર click કરવ ાંુ

અને પોતાની શૈક્ષચણક ધિગતો ભરિી.
(૫)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી.

(૬)

Experience Details પર “click” કરવ ાંુ અને Experience Details ભરિી. િધ ુ Experience ઉમેરિા

માગતા હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી.
(૭)

ુ િ ojas module માાં
Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરિી. જે િિારાનો અનભ

ુ બના અનભ
ુ િના કોઠા પ્રમાણે આપે
સમાધિષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં િણાવ્યા મિ
ુ િની ધિગત ઉમેરીને મોકલિી.
િિારાના અનભ
(૮)

તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવ.ાંુ

(૯)

હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application Number

generate થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ સાથેના
કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમાાં તે દશાગ િિાનો રહેશે.
(૧૦)

ુ ારા-િિારા કરિાના હોય તો Edit Application માાં િઇને કરી
િો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સિ

શકાશે, આ સધુ િિા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્િ છે . એક િખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી /
બાદ આ સધુ િિા ઉપલબ્િ રહેશે નહીં.
(૧૧)

હિે પેિના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો

અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload કરિાના
છે . (ફોટાન ાંુ માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature ન ાંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને
૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખિી) photo અને signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg
Format માાં(10 KB) સાઇઝ થી િિારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા િોઇએ.) “Browse” Button પર click
કરો હિે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને
ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload Button”
પર Click કરો હિે બાજુમાાં તમારો photo દે ખાશે. હિે આિ રીતે signature પણ upload કરિાની રહેશે.
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(૧૨)

હિે પેિના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number”

તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm
application દે ખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી િોઈ લેિી. અરજીમાાં
ુ ારો કરિાનો િણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સિ
ુ ારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહેલા
સિ
ુ ારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સિ
ુ ારો
કોઇપણ પ્રકારનો સિ
ુ ારિાની િરૂર ન િણાય તો િ confirm application પર ક્લીક કરવ.ાંુ Confirm
થઇ શકશે નહીં. િો અરજી સિ
application પર ક્લીક કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્િીકાર થઈ િશે. અહીં
“confirmation number” generate થશે જે હિે પછીની બિી િ કાયગિાહી માટે િરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે
સાચિિાનો રહેશે. Confirmation number ધસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ
અરજીપત્રકની ધપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૩)

સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી નીચેના બે ધિકલ્પો પૈકી કોઈ પણ ધિકલ્પથી ભરી

શક્શે.
(૧)

પોસ્ટ ઓફીસમાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને ધપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢિાની રહેશે. આ

ુ રની સધુ િિા િરાિતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં િિાન ાંુ રહેશે. પોસ્ટ
ધપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્્યટ
ુ ીમાાં ભરિાની રહેશે અને ફી
ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સધિિસ ચાર્જ તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૧ સિ
ભયાગ અંગે ન ાંુ ચલણ મેળિિાન ાંુ રહેશે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે િોર્િાના આિશ્યક
ુ ાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. ક્રેર્ીટ સરટિફીકે ટની નકલ
સ્િયાં પ્રમાચણત કરે લ પ્રમાણપત્રો (૧) િન્મ તારીખના પર
(૨) ધનયત શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ અને ર્ીગ્રીના અંધતમ િર્ગની માકગ શીટની નકલ (૩) સબાંધિત
ુ િના પ્રમાણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય
કાઉક્ન્સલના રજીસ્ટ્રેશનની નકલ (૪) અનભ
તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદિારે મે રેિ રજીસ્ટ્રેશનની નકલ (૬) શારીરરક રીતે અશક્ત
ુ ા મિ
ુ બન ુ પ્રમાણપત્ર (૭)
ઉમેદિારે સા.િ. ધિભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી ધનયત થયેલ નમન
ુ ાિા અચક
ુ િોર્ીને ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના
અન્ય લાગ ુ પર્તા હોય તેિા આિાર / પર
રહેશે અને આયોગ દ્વારા માંગાિિામા આિે ત્યારે િ અરજીપત્રક ચબર્ાણો સરહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ
સાથે આર.પી.એ.ર્ી. / સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી િિાના
રહેશે.
(૨)

ઓન લાઈન ફી : િમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને ધિગતો ભરિી અને ત્યાાં

“Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવ.ાંુ ત્યારબાદ આપેલ ધિકલ્પોમાાંથી “Net Banking Fee” અથિા
“Other Payment Mode” ના ધિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય ધિકલ્પ પસાંદ કરિો અને આગળની ધિગતો ભરિી. ફી િમા
થયા બાદ આપની ફી િમા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ Screen પર લખાયેલ ાંુ આિશે અને e-receipt મળશે.જેની Print
કાઢી લેિી. િો પ્રરક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દે ખાશે.
(૧૪)

અનામત િગગ ના ઉમેદિારો (ફી માાંથી મરુ કત અપાયેલ ઉમેદિારો) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક તે

ુ ાિા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.
સાથે િોર્િાના આિશ્યક સ્િયાં પ્રમાચણત કરે લ પ્રમાણપત્રો (૧) િન્મ તારીખના પર
ક્રેર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ (૨) જાધત પ્રમાણપત્રની નકલ (3) સા.અને શૈ.પ.િગગ ના ઉમેદિારો માટે ધનયત થયેલ
સમય ગાળામા મેળિેલ ધનયત થયેલ પરરધશષ્ટ-ક (૪) ધનયત શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાણપત્ર અને ર્ીગ્રીના અંધતમ
ુ િના પ્રમાણપત્ર નકલ
િર્ગની માકગ શીટની નકલ. (૫) સબાંધિત કાઉક્ન્સલના રજીસ્ટ્રેશનની નકલ (૬) અનભ
(૭) નામ / અટકમા ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ / પરરણીત મરહલા ઉમેદિારે મેરેિ
રજીસ્ટ્રેશન નકલ (૮) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદિારે સા.િ.ધિભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી
ુ ા મિ
ુ બન ાંુ પ્રમાણપત્ર (૯) અન્ય લાગ ુ પર્તા હોય તેિા આિાર / પર
ુ ાિા અચક
ુ િોર્ીને
ધનયત થયેલ નમન
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ુ િોર્ીને ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના રહેશે અને આયોગ દ્વારા માંગાિિામા આિે ત્યારે
અચક
િ અરજીપત્રક ચબર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલિાના રહેશે અથિા આયોગની કચેરીમાાં
રૂબરૂમાાં આપી િિાના રહેશે.
(૧૫)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદિારે એક િ અરજી કરિી. આમ છતાાં, સાંિોગોિશાત, િો કોઇ ઉમેદિારે

એકથી િધ ુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે ધનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે માન્ય
ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણિામાાં આિશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ
અરજી સામે ગણિામાાં આિશે નહીં. િો ઉમેદિારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે ધનયત ફી ભરે લ નહીં હોય,
તો આિા ઉમેદિારની ધનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણિામાાં આિશે. િો ઉમેદિારે
એકથી િધ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાં ર્ કરિામાાં આિશે નહીં.
અરજી ફી :
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સધિિસ ચાર્જ ભરિાનો
રહેશે. અને ફી ભયાગ અંગે ન ાંુ ચલણ મેળિિાન ાંુ રહેશે. અથિા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેિાની રહેશે.
ુ રાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી.
(૨) મ ૂળ ગિ
(3) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો િો ચબન અનામત િગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરિાની
રહેશે નહીં. તે ધસિાયના િોરણો ચબન અનામત િગગ ના લાગ ુ પર્શે.
(૪)

માજી સૈધનક અને શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરિાની રહેતી નથી.

(૫)

ફી ભયાગ િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇ પણ સાંિોગોમાાં

ુ ાકાત પરીક્ષામાાં બેસિા દે િામાાં આિશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા અથિા
પ્રાથધમક કસોટી/રૂબરૂ મલ
ઓન લાઈન ફી િ સ્િીકારિામાાં આિશે, રોકર્માાં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગ ર કે પે ઓર્ગ રના
સ્િરૂપમાાં આ ફી સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંિ લેિી.ઉમેદિારોને ખાસ િણાિિાન ાંુ
કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરધમયાન કોઇ ઉમેદિાર, આ િગ્યા ના ભરતી ધનયમો તથા
ુ બ લાયકાત િરાિતા નથી તેમ માલ ૂમ પર્શે તો તેમની ઉમેદિારી કોઇ પણ
જાહેરાતની િોગિાઇઓ મિ
તબક્કે રદ કરિામાાં આિશે.
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