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વગગ -૧

ની

(https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in)

જગ્યા

પર

અરજીઓ

ઉમેદવારો

પસંદ

કરવા

માટે

તારીખ:૨૫/૧૧/૨૦૨૧,૧૩:૦૦

Online

કલાક

થી

ુ ી મંગાવવામાં આવે છે . આ જાહેરાતની અન્ય વવગતો આયોગના
તારીખ:૧૦/૧૨/૨૦૨૧,૧૩:૦૦ કલાક સધ
નોરટસ

બોર્ગ

અથવા

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

https://gpsc.gujarat.gov.in

આયોગની

વેબસાઇટ

ઉપર જોવા વવનંતી છે .

જાહેરાતની સંપ ૂણગ વવગતો આયોગની વેબસાઇટ પર વંચાણે લઇને જ ઉમેદવારે Online અરજી કરવાની
રહેશે.
ુ જાહેરાતોની પ્રાથવમક કસોટી, પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામ અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતની સંભવવત
(1) પ્રસ્તત
ુ બ છે .
તારીખ/માસ ની વવગતો નીચે મજ
પ્રાથવમક

પ્રાથવમક
ક્રમ

જાહેરાત ક્રમાંક

જગ્યાન ંુ નામ

કસોટીની સ ૂચચત
તારીખ

૧

ક્રમ

૩૭/૨૦૨૧-૨૨

ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ,કા.રા.વવ.યો.,વગગ -૧

જગ્યાનું નામ

ક્રમાંક

જ

૨

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

૩

સંભવવત માસ

માચગ – ૨૦૨૨

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ
માટે અનામત જગ્યાઓ

ગ્યા

૧

ુ ાકાતનો
મલ

પરરણામનો
સંભવવત માસ

૨૩/૦૧/૨૦૨૨૨

કુ લ

જાહેરાત

રૂબરૂ

કસોટીના

૪

૫

મે-૨૨
શારીરરક

માજી

અશક્તતા

સૈવનક

ધરાવતા

માટે

ઉમેદવારો

અનામ

માટે

ત

અનામત

જગ્યા

જગ્યાઓ

ઓ

૬

૭

આવથિ
ચબન
અનામ
ત

ક
રીતે
નબ
ળા

સા.
શૈ.પ.
વગગ

અનુ.
જાવત

અનુ.

ચબન

જન

અના

જાવત

મત

૦૦

૦૦

આવથિક
રીતે
નબળા
વગગ

સા.
શૈ.પ.
વગગ

અનુ.
જાવત

અનુ.
જન
જાવત

વગગ

૧

૩૭/૨૦
૨૧-૨૨

ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ
,કા.રા.વવ.યો.,વગગ
-૧

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

નોંધ :

(૧)

શારીરરક રિવ્ાાંગતા

ધરાવતા ઉમેિવારો માટે કોઇ અનામત જગ્્ા નથી. પરાં ત ુ OL (one leg)

પ્રકારની રિવ્ાાંગતા ધરાવતા ઉમેિવારો અરજી કરી શકશે. આ સિવા્ ની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારો
અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)

(૨)

બિન અનામત કક્ષાના આસથિક રીતે નિળા વગગ, િા.શૈ.પ.વગગ, અનુ.જાસત અને અનુ.જનજાસતના

ઉમેિવારો બિન અનામત જગ્્ા માટે અરજી કરી શકશે અને તે િાંજોગોમાાં તેઓને બિનઅનામત કક્ષાનાાં
ધોરણો લાગુાં પડશે.
(૩)

ઉમેિવારોએ જાહેરાત ક્રમાાંક અને જગ્્ાનુ ાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી.

ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ સવગતો અરજીપત્રકમાાં ભ્ાગ િાિ તે સવગતોની ખાતરી કરીને
ત્્ાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહેશે.
(૪)

કન્ફમગ થ્ેલ અરજીપત્રકની સવગતો કે તેમાાં ઉમેિવારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષસત કે ચ ૂક િાિતે

સુધારો કરવાની રજૂઆત / સવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૫)

એક કરતા વધારે િાંખ્્ામાાં અરજી ક્ાગના રકસ્િામાાં છે લ્લે કન્ફમગ થ્ેલ અરજીપત્રક જ માન્્

રાખવામાાં આવશે. બિન અનામત વગગના ઉમેિવારો માટે છે લ્લે કન્ફમગ થ્ેલ ફી િાથેન ુ ાં અરજીપત્રક
માન્્ રાખવામાાં આવશે.
(૬)

ઓનલાઈન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંિર પર ઉમેિવાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા

હો્ તે જ અરજીપત્રક) બિડાણ િરહત આ્ોગની કચેરીમાાં હાલ પ ૂરતા મોકલવા નહીં. આ્ોગ દ્વારા
જ્્ારે માંગાવવામાાં આવે ત્્ારે જ મોકલી આપવા.
(૭)

આસથિક રીતે નિળા વગોના ઉમેિવારોએ (EWS) રાજ્્ િરકારના િામાજીક ન્્ા્ અને

અસધકારરતા

સવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક : એ.ડિલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ

અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇડિલ્યુએિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગુ પડતા
ઠરાવથી સન્ત થ્ેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરસશષ્ટ–ગ) માાં
મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર

(અથાગત તેઓ EWS Category હેઠળ અનામતના લાભ માટેની

પાત્રતા ધરાવે છે તે મતલિનુ ાં પ્રમાણપત્ર) ના નાંિર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે
િશાગવવાના રહેશે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની િમ્ની અવસધની માન્્તા આ ઠરાવોની જોગવાઇ
મુજિની રહેશે.

(2)

ુ વ:
શૈક્ષચણક લાયકાત અને અનભ

(A) Possess a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
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 as a university under section 3
of the University Grants Commission Act,1956 or possess any other
equivalent qualification specified in the First or Second Schedule to the
Indian Medical Council Act,1956; and
(B) (i) possess a post-graduate diploma in respective subject as shown in
the Annexure against post, obtained from any of the Universities established
or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or possess an
equivalent qualifications recognized by the Medical Council of India; and
have about two years’ experience in Government Hospital/
NonGovernment Organisation Hospital/ Hospital run by Registered Trust/Local
Bodies; or
(ii)
possess post-graduate degree in respective subject as shown in the
Annexure against post, obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or possess an
equivalent qualifications recognized by the Medical Council of India;

Annexure
Sr.
No.
(1)
1

Post

Education Qualification

(2)

(3)

M.S. (ophthalmology) or
Ophthalmologist
Post-Graduate Diploma in ophthalmology or
Surgeon,Class I
DNB (ophthalmology)

ુ રાત મલ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭’ માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની
(૩) ગજ
ુ રના ઉપયોગ અંગે ની પાયાની જાણકારી હોવી જોઈએ.
કોમ્પપ્યટ
ુ રાતી અને / અથવા રહન્દીન ંુ પ ૂરતુ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૪) ગજ
ુ બ)
(૫) પગાર: પે મેરિક્સ રૂ. ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ /- (લેવલ-૧૧) (આર.ઓ.પી-૨૦૧૬ મજ
(૬) ઉંમર: ૪૫ વર્ગથી વધ ુ ઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ
ુ બ છૂટછાટ મળશે.
ગણવામાં આવશે. ઉપલી વય મયાગ દામાં નીચે મજ
ુ બ છૂટછાટ મળવાપાત્ર
(૭) ઉંમરમાં છૂટછાટ અને અન્ય જોગવાઇઓ : ઉપલી વયમયાગ દામાં નીચે મજ
છે .

૧

ુ રાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનભ
ુ વ માંગેલ હોય તો
ગજ
ુ કી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી ઉપલી વયમયાગ દા લાગ ુ પર્શે નરહ.
મલ
ુ વને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય;
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઈ (૨) જાહેરાતમાં અનભ
ુ બ
મજ

ુ રાત
ગજ

સરકારની

નોકરીમાં પરં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવર્યક, પશ ુ ચચરકત્સાની

કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે પદવી કે રર્પ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણ ૂક પામેલ કમગચારીને
સળં ગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post)
અને

તેઓની

જાહેરાતમાંની

પ્રથમ
જગ્યામાં

વનમણ ૂક માટે ઉપલી વય મયાગ દા લાગ ુ પર્શે નહીં.
ુ વ એક લાયકાત
દશાગ વેલ (૩) જાહેરાતમાં દશાગ વેલ જગ્યા માટે અનભ

વયમયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેવા તરીકે માંગેલ ન
કમગચારીઓ

હોય ત્યારે

જે સંવગગ માંથી બઢતી

મળવાપાત્ર હોય તેમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને,

તેઓએ

ુ ાં વધ ુ પાંચ વર્ગની
બજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધમ
છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે.

નોંધ:
(૧) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself

registered under the Gujarat Medical Council, 1967 before joining the duty.
(૨)

ુ ન ંુ પ્રશ્નપત્ર રહેશે. જેનો
પ્રાથવમક કસોટીની પરીક્ષા પધ્ધવત: સંબવં ધત વવર્યન ંુ ૨૦૦ ગણ

ુ મેળવશે, તો
સમયગાળો ૧૮૦ વમવનટ્સનો રહેશે. પ્રાથવમક કસોટીમાં ઉમેદવાર ૨૫% થી ઓછા ગણ
ુ ાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે નહીં.
તેમને રૂબરૂ મલ
(૩)

ુ ાકાતમાં આયોગની સ ૂચનાઓ / ધોરણો મજ
ુ બ જાહેરાતમાં દશાગ વેલ કેટેગરી વાઈઝ
રૂબરૂ મલ

ુ બ અનસ
ુ રવાન ંુ રહેશે.
જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજ
કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવનાર
ઉમેદવારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

(૪)

કુ લ જગ્યાઓની સંખ્યાથી ૦૩ ગણા

જો યવુ નવવસિટીએ માકગ શીટમાં ટકાવારી દશાગ વેલ ન હોય, તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની

ુ ા/ આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.
ફોમ્પયગલ
(૫)

ુ વ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં
જો ઉમેદવાર વવદે શની યવુ નવવસિટીની પદવી/અનભ

માન્યતા / સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
(૬)

આ જાહેરાતો અન્વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરે ક તબક્કે ઉમેદવારે હાજર રહેવ ંુ પર્શે, અન્યથા

તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.
(૭)

અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ

ુ રાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક રીતે નબળા વગો, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક
ચાર્જ. મ ૂળ ગજ

ુ રાત રાજય વસવાયના અનામત વગગ ના
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. ગજ
ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહેશે.

સચચન પટવધગન
ુ ત સચચવ)
(સંયક
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

નોંધ: ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ
શકાશે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE
COMMISSION
GANDHINAGAR.
R-5 Branch
Online applications are invited for post of Ophthalmologist Surgeon, Employees
State Insurance Scheme, Class-I, under the Health & Family Welfare
Department between date:25/11/2021,13:00 to date:10/12/2021 , 13:00.
Candidates are instructed to visit Notice Board
https://gpscojas.gujarat.gov.in
or
the
website
of
Commission
or
https://gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General
Instructions, application form and age relaxation.
1.
Tentative date/month of Preliminary test, Result of Preliminary test and
interview are shown below;

Sr.
No.

Advt.no

Name of the Post

1

37/2021-22

Ophthalmologist Surgeon,
ESIS,Class I

Advt.
No.

Name of the Post

Total
Vacancy

1

2

3

37/202
1-22

Ophthalmologist
Surgeon,
ESIS,Class I

01

Tentative
Date of
Preliminary
Test

Tentative
month of
Preliminary
Test’s
result

23/01/2022

March-22

Unrese
rved

EW
S

01

00

00

June-22

Reserv
ed for
Physic
ally
Disable
d
6

Out of total Post, vacancies
reserved for Women

Category wise vacancy

4
S.E.
B.C

Tentative month
of Interview

S.C

S.T

Unre
serve
d

00

00

00

EWS

5
S.E.
B.C

S.C

S.T

00

00

00

00

00

Reserv
ed for
Ex.
Service
men
7

00

Note: (1) There is no reserved post for Disable Candidates. But having disability of OL
(one leg) other than prescribed above are not eligible for application.
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T. can apply against General
Category and criteria of General Category shall apply in that case.
2)

3)

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.
4)

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.
5)

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.
6)

Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for

interview (in the order mentioned in general instruction). And upload online when
asked by Commission.
7)

Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS candidates shall

be in the format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department,
Govt. of Gujarat’s Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. G.R.
No: EWS/122019/45903/A, Date: 13/09/2019, whichever may be concerned
(Annexure-Kh in English and Annexure- G

(ગ)

in Gujarati). The candidates shall

mention the number and date of EWS eligibility certificate while applying online.
The validity of the time period of the EWS Eligibility Certificate will be in
accordance with the provisions of these resolutions.

(2) Educational Qualification and Experience:
(A)Possess a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
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 as a university under section 3
of the University Grants Commission Act,1956 or possess any other
equivalent qualification specified in the First or Second Schedule to the
Indian Medical Council Act,1956; and
(B) (i) possess a post-graduate diploma in respective subject as shown in
the Annexure against post, obtained from any of the Universities established
or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or possess an
equivalent qualifications recognized by the Medical Council of India; and
have about two years’ experience in Government Hospital/
NonGovernment Organisation Hospital/ Hospital run by Registered Trust/Local
Bodies; or
(ii)
possess post-graduate degree in respective subject as shown in the
Annexure against post, obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India; or possess an
equivalent qualifications recognized by the Medical Council of India;

Annexure
Sr.
No.
(1)
1

Post

Education Qualification

(2)

(3)

M.S. (ophthalmology) or
Ophthalmologist
Post-Graduate Diploma in ophthalmology or
Surgeon,Class I
DNB (ophthalmology)

(3) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in
the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,
1967; and
(4)

Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both.

(5)

Pay Scale: - Rs. 67700-208700 /- (Level-11) ( As Per R.O.P-2016 )

(6) Age: Not more than 45 years. Age will be Considered as on last date of
receipt of online application.
(7)

Upper Age Limit shall be relaxed as under:

1

As per Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment
(General) Rules 1967, A candidate
who of Gujarat Govt. Employee is
already in Gujarat Govt. Service,
either as a permanent or a
temporary
officiating
continuously for six months and
had not crossed age limit
prescribed for the Advertised post
at the time of his first
appointment.

(1) If experience is prescribed as one of the

qualifications, the upper age limit shall not apply.
(2) If experience is not prescribed as one of the
qualifications and 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.
(3) 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, which is less.

Note:
(1) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself
registered under the Gujarat Medical Council, 1967 before joining the duty.
(2)
Preliminary Exam Pattern: A paper of Concerned subject of 200 marks.
Duration: 180 minutes. As per the Instruction/Provision of the Commission, the
candidates who possess less than 25% marks in Preliminary Test shall not be
eligible for Interview.
(3) As per the Instruction/Provision of the commission, number of candidates of
each category are being called for interview as per following norms:
No. of Posts

No. of Candidates to be called for an interview

01

06

02

08

03

10

04 & more

03 times of No. of posts

(4) The candidates should produce formula / method of calculation of
percentage where percentage of marks is not given by the University.
(5) The Candidates has to produce necessary documents, in support of Indian
Legality / Equivalence if he possesses foreign university degree/experience
(6) Candidates shall require to remain present at each stage of Recruitment
process, otherwise his/her candidature shall be cancelled.

(7) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to
pay Rs. 100/- + applicable postal charges as Application Fees, while Candidates
belonging to reserved categories and Economically Weaker Section of
Unreserved category, Ex-serviceman of Gujarat state and physically disabled
candidates have not to pay application fees. While candidates of reserved
category of other states have to pay application fee.

SACHIN PATWARDHAN

(Joint Secretary)
Gujarat Public Service Commission

Note: Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the
procedure to apply online.

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧

નાગરરકત્વ:ઉમેિવાર,
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) સતિેટનો સનવાગ સિત જે ભારતમાાં કા્મી વિવાટ કરવાના ઇરાિાથી ૧લી જાન્યુઆરી, ૧૯૬૨ પહેલાાં
ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા
(ચ) મ ૂળ ભારતી્ વ્સ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કા્મી વિવાટ કરવાના ઇરાિાથી પારકસ્તાન, પ ૂવગ પારકસ્તાન
(િાાંગ્લાિે શ), િમાગ (મ્્ાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્્ા, યુગાન્ડા જેવા પ ૂવગ આરિકાના િે શો, િાંયક્ુ ત પ્રજાિત્તાક
ટાાંઝાની્ા, ઝાાંિી્ા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપી્ા, અથવા સવ્ેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા
જોઇએ પરાં ત ુ પેટાક્રમાાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માાં આવતા ઉમેિવારોના રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનું અરજીપત્રક આયોગ
વવચારણામાં લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર

૨

તેમના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે.
અરજીપત્રક:-

(૧) જો એક કરતાાં વધુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હો્ તો િરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી
કરવાની રહેશે અને પ્રત્્ેક અરજી િાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(૨) બિન અનામત વગગના ઉમેિવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફિમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીિ
તથા ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + િસવિિ ચાજીિ ફી ભરવાની રહેશે. અનામત વગગના ઉમેિવારો
(આસથિક રીતે નિળા વગો, િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ , અનુસ ૂબચત જાસત અને અનુસ ૂબચત
જનજાસત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેિવારો અને માજી િૈસનકોને ફી ભરવામાાંથી મુસ્ક્ત આપવામા
આવેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહેતી નથી. અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો જો બિનઅનામત
જગ્્ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્્ાઓ િશાગ વેલ ન હો્ ત્્ાાં આવા
ઉમેિવારો બિનઅનામત જગ્્ા માટે અરજી કરી શકશે અને તે મને પિાંિગી માટે બિનઅનામતના ધોરણો
લાગુાં પડશે.
(૪) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેિવારો માટે જગ્્ાઓ અનામત ન હો્ તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં મરહલા
ઉમેિવારો અરજી

કરી શકે છે .

(૫) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્્ાઓ પૈકી મરહલા ઉમેિવારો માટે અમુક જગ્્ાઓ અનામત હો્
ત્્ારે મરહલા ઉમેિવારોની અનામત જગ્્ાઓ સિવા્ની િાકી રહેતી જગ્્ાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેિવારો માટે
અનામત છે તેમ ગણવાનુ ાં નથી, આ જગ્્ાઓ પર પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેિવારોની પિાંિગી માટે
સવચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેિવારો અરજી કરી શકે છે . (િા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્્ાઓ પૈકી
૦૩ જગ્્ા મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ િાકી રહેતી ૦૭ જગ્્ા િામે મરહલા ઉમેિવાર પણ
પિાંિગી પામી શકે છે .)
(૬) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેિવારો માટે જગ્્ાઓ અનામત હો્ તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં પુરુષ
ઉમેિવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેિવાર ઉપલબ્ધ ન થા્ તો આ જગ્્ાઓ પર પિાંિગી

માટે પુરુષ ઉમેિવારોની સવચારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્્ાઓ મરહલા ઉમેિવારો માટે જ અનામત
ુ ા પિાંિગી પામે/જેટલી િાંખ્્ામાાં પિાંિગી પામે તો
હો્ અને તે જગ્્ા ઉપર મરહલા ઉમેિવારો પુરેપર
તેમને જ પ્રથમ સવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેિવાર પિાંિ ન થા્ કે ઓછા મરહલા
ઉમેિવાર પિાંિ થા્ તો તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેિવારોને ધ્્ાનમાાં લેવામાાં આવશે. (િા.ત.કુ લ ૧૦
જગ્્ા મરહલા ઉમેિવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેિવાર પિાંિ થા્ છે તો ૦૨ પુરુષ
ઉમેિવારો પિાંિગી પામી શકે છે .)
(૭) પ્રાથસમક કિોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેિવારો અરજી ચકાિણીને પાત્ર થતા હો્, તેમણે
આ્ોગ જણાવે ત્્ારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ િસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આ્ોગની વેિિાઇટ
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.
૩

જન્મ તારીખ:(૧)

આ્ોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એિ. એિ. િી. ઇ. િોડગ દ્વારા અપા્ેલ એિ.એિ.િી.ઇ.

પ્રમાણપત્ર જ માન્્ રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં િશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ાં ઉમેિવાર માને તો
િક્ષમ અસધકારીએ આપેલ વ્ અને અસધવાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ
પ્રમાણપત્રમાાં અસધકૃ ત અસધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની
પરીક્ષાનુ ાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ છે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે
ઉમેિવારની િાચી જન્મતારીખ ............... છે . જે એિ.એિ.િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં
િશાગ વેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુ િી છે તથા માનવાને પ ૂરતુ ાં કારણ છે . ઉમેિવારે રજૂ કરે લ વ્ અને
અસધવાિનુ ાં પ્રમાણપત્ર તેની સવશ્વાિસન્તા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો સનણગ્ આ્ોગ
દ્વારા લેવામાાં આવશે.
(૨) ઉમેિવારે અરજી પત્રકમાાં િશાગ વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.
૪

વયમયાગ દા :જાહેરાતમાાં િશાગ વ્ાનુિાર
ાં

૫

શૈક્ષચણક લાયકાત:(૧) ઉમેિવાર જાહેરાતમાાં િશાગ વેલ શૈક્ષબણક લા્કાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ
ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેિવારે શૈક્ષબણક લા્કાત માન્્ યુસનવસિિટી/િાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેિવારે અરજી િાથે માન્્ યુસનવસિિટી/િાંસ્થાના ગુણ પત્રક (િધા જ વષો/િેમેસ્ટર)અને પિવી
પ્રમાણપત્રોની સ્વ્ાં પ્રમાબણત નકલ રજૂ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચા્ગ દ્વારા અપા્ેલ પ્રમાણપત્ર
માન્્ ગણવામાાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષબણક લા્કાત કામચલાઉ ધોરણે માન્્ રાખવી તેવો ઉમેિવાર નો હક્ક િાવો સ્વીકારવામાાં
આવશે નહી.
(૫) જો જગ્્ાના ભરતી સન્મોમાાં િશાગ વેલ શૈક્ષબણક લા્કાતની િમકક્ષ લા્કાત માન્્ ગણાશે તેવી
જોગવાઇ હો્ તો, જાહેરાતમાાં િશાગ વેલ લા્કાતની િમકક્ષ લા્કાત ઉમેિવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો
હક્ક િાવો હો્ તો આવા
આપવાની રહેશે.

ઉમેિવારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાસપત કરતા આિે શો/અસધકૃ તતાની સવગતો

૬

અનુભવ:(૧) માાંગેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) (અ)જાહેરાતમાાં અન્્થા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હો્ તો જરૂરી લા્કાતો મેળવવામાાં આવે તે
તારીખથી,
(િ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના િાંિભગમાાં અનુભવ ગણવામાાં આવશે.
(૩) ઉમેિવારે અરજીમાાં જે અનુભવ િશાગ વેલ હો્ તેના િમથગનમાાં અનુભવનો િમ્ગાળો (રિવિ, માિ,
વષગ), મ ૂળ પગાર અને કુ લ પગારની સવગતો તથા િજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની સવગતો
િાથેન ુ ાં સ્વ્ાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે. આવુ ાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ
િત્તાસધકારીની િહી અને તારીખ િાથેન ુ ાં રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે. ઉમેિવારે આપેલ self-Declaration અને
affidavit પર રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્ર માન્્ ગણવામાાં આવશે નરહ.
(૪) ઉમેિવારે રજૂ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની સવનાંતી માન્્
રાખવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેિવારો દ્રારા િાંપ ૂણગ સવગતો િાથેના અનુભવનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં
આવશે નરહ, તો

ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / સવગતોના

આધારે આ્ોગ સનણગ્ કરશે. જે ઉમેિવારોને

િાંધનકતાગ રહેશે.
(૫)

અંશકાલીન, રોજજિંિા વેતનિાર, એપ્રેન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનિવેતન, આમાંસત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ચાર્જ

(મ ૂળ હોદ્દા સિવા્ની વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેિવારે મેળવેલ અનુભવ માન્્
અનુભવ તરીકે ગણતરીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્્ાિકાળ િરસમ્ાન મેળવેલ અનુભવ
(ઉ.િા. Ph.D. િરસમ્ાન મેળવેલ િાંશોધનનો અનુભવ, Ph.D. માટે ના Senior Research fellow તથા
Junior Research fellow તરીકે કરે લી કામગીરી) માન્્ રાખવામાાં આવશે નહી.

૭

અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે
નબળા વગગ :(૧)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાસત, અનુસ ૂબચત જનજાસત, િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત

વગગ અને આસથિક રીતે નિળા વગગ ના ઉમેિવારોને જ અનામત વગગના ઉમેિવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨)

અનુસ ૂબચત જાસત, અનુસ ૂબચત જનજાસત, િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ અને આસથિક

રીતે નિળા વગગ પૈકી ઉમેિવાર જે વગગના હો્ તેની સવગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩)

ઉમેિવારે અરજીપત્રકના િાંિસાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા િશાગ વેલ નહી હો્ તો

પાછળથી અનામત વગગના ઉમેિવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક િાવો માન્્ રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪)

અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેિવારે તેના િમથગનમાાં િક્ષમ અસધકારી દ્વારા

સન્ત નમ ૂનામાાં આપવામાાં આવેલ જાસત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ ૂક િામેલ કરવાની રહેશે.
અરજીપત્રક િાથે જાસત પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ નહીં હો્ તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં
અને અરજીપત્રક રિ થવાને પાત્ર િનશે.
(૫) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેિવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો િમાવેશ
“ઉન્નત વગગમાાં” નહી થતો હો્ તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬)(અ) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેિવારોએ ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ ન થતો હોવા
અંગેન ુ ાં િામાજજક ન્્ા્ અને અસધકારરતા સવભાગનુ ાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી સન્ત થ્ેલ
ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરસશષ્ટ-ક’ મુજિનુ ાં અથવા નવા સન્ત કરા્ેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પરરસશષ્ટ-૪’
મુજિનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે.

(૬)(બ)

િામાજજક

ન્્ા્

અને

અસધકારીતા

સવભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠરાવ

ક્રમાાંક

િશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજિ ‘ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ
અવસધ (Validity) ઈસ્યુ થ્ા-વષગ િરહત ત્રણ નાણાકી્ વષગની રહેશે પરાં ત ુ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર િાંિસાં ધત
જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં ઈસ્યુ કરા્ેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ
પ્રમાણપત્ર આ િમ્ગાળા િરસમ્ાન ઇસ્યુ થ્ેલ ુ હશે, તો જ માન્્ રાખવામાાં આવશે અન્્થા તે માન્્
રાખવામાાં આવશે નરહ.
(૬)(ક) પરરબણત મરહલા ઉમેિવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-સપતાની આવકના િાંિભગમાાં રજૂ
કરવાનુ ાં રહેશે. જો આવા ઉમેિવારોએ તેમના પસતની આવકના િાંિભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી
રદ્દ કરવામાાં આવશે.
(૬)(ર્) ઉમેિવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર’
ની સવગતો જણાવેલ હો્ તેની જ નકલ અરજી િાથે જોડવાની રહેશે . જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ
હોવાને કારણે ઉમેિવાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ િાિનુ ાં નવુ ાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ િામાજજક અને
શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેિવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર
જ માન્્ રહેશે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપિાં ડો ધ્્ાને લેવા્ છે .
પ્રમાણપત્રની અવસધ હવે ત્રણ વષગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપિાં ડો પૈકી કોઈપણ માપિાં ડમાાં આ અવસધ
િરમ્્ાન ફેરફાર થા્ તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત િાંિસાં ધત ઉમેિવારે તથા તેના માતા-સપતા/વાલીએ
સ્વ્ાં િાંિસાં ધત િત્તાસધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહેર
િેવા આ્ોગને કરવાની રહેશે. ઉમેિવાર/માતા-સપતા/વાલી આવી જાહેરાત નરહિં કરીને કોઈપણ સવગતો
છૂપાવશે તો તેઓ કા્િે િરની કા્ગવાહીને પાત્ર િનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ
કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટે ના કોઈપણ

માપિાં ડમાાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરવાની જવાિિારી ઉમેિવાર/માતા-સપતા/વાલીની વ્સ્ક્તગત
રીતે અને િાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭)

આસથિક રીતે નિળા વગોના ઉમેિવારોએ રાજ્્ િરકારના િામાજજક ન્્ા્ અને અસધકારીતા

સવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડિલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી સન્ત

થ્ેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરસશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આસથિક રીતે
નિળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નાંિર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે િશાગ વવાના
રહેશે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િાંિસાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં
ઈસ્યુ કરા્ેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમ્ગાળા િરસમ્ાન ઇસ્યુ થ્ેલ ુ હશે, તો જ માન્્
રાખવામાાં આવશે અન્્થા તે માન્્ રાખવામાાં આવશે નરહ.
(૮)

િરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજિ અનામત કક્ષાના ઉમેિવારો બિનઅનામત વગગના

ઉમેિવારોની િાથે સન્ત ધોરણો (અથાગ ત વ્મ્ાગ િા, અનુભવની લા્કાત, બિનઅનામત વગગના
ઉમેિવારો માટે અપનાવેલ હો્ તેના કરતાાં વધુ સવસ્ત ૃત કરે લ અન્્ ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા સિવા્
પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પિાંિગી પામે તો બિનઅનામત જગ્્ાની િામે ગણતરીમાાં લેવાના થા્ છે .
(૯)

ઉમેિવારે અરજીમાાં જાસત અંગે જે સવગત િશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની સવનાંતી

માન્્ રાખવામાાં આવશે નહી.
નોંધ-૦૧.

િામાજીક

ન્્ા્

અને

અસધકારીતા

સવભાગના

ઠરાવ

ક્રમાાંક:

ઇડિલ્યુએિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ની જોગવાઇ મુજિ આસથિક રીતે નિળા વગો
(EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ થ્ા તારીખથી ત્રણ વષગ સુધી માન્્ ગણવામાાં આવશે. પરાં ત ુ

તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થ્ેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવસધનો
લાભ લેવા માટે ઉમેિવારે તેના કુ ટુાંિની આવકમાાં વધારો થ્ો નથી અને રાજ્્ િરકારના અનામતના
હેત ુ માટે નક્કી થ્ેલ પાત્રતાના માપિાં ડ મુજિ લા્ક ઠરે છે તેવી િાાંહધ
ે રી ઉક્ત ઠરાવ િાથેના
પરરશીષ્ટથી સન્ત ક્ાગ મુજિના નમ ૂનામાાં આપવાની રહેશે. આ્ોગ જ્્ારે EWS પ્રમાણપત્ર માંગાવે તે
િમ્ે

ઉમેિવારે

પ્રમાણપત્રની

િાથે

આ

િાાંહધ
ે રી

રજૂ

કરવાની

રહેશે.

(https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELFDECLERATION_FORM.pdf)

આ જોગવાઇના દુ રઉપ્ોગ િિલ અનામતનો લાભ રિ થવા પાત્ર છે

અને ઉમેિવાર કા્િે િરની કા્ગવાહીને પાત્ર િને છે . જેથી વધારે લ અવસધનો લાભ લેતા અગાઉ
ઉમેિવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્્ાિ કરી લેવા જણાવવામાાં આવે છે .
જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્પયાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમ ૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નરહ
હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાં
લેવામાં આવશે નરહ.
૮

માજી સૈવનક
(૧) માજી િૈસનક ઉમેિવારોએ અરજીપત્રકમાાં સવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી િૈસનક ઉમેિવારે રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે.
(૩)િામાન્્ વહીવટ સવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએિ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨
જોગવાઇ મુજિ માજી િૈસનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મુસ્ક્ત
આપવામાાં આવેલ છે .

૯

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ સવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ હો્ તેવા ઉમેિવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ
મળવાપાત્ર રહેશે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેિવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ
(૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા
છે તે િશાગ વવુ.ાં
(ગ) જાહેરાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારો માટે અનામત જગ્્ા િશાગ વેલ ન હો્,પરાં ત ુ
જગ્્ાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારોને પાત્ર ગણેલ હો્ તેઓ તે
જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રિાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારે તેના

િમથગનમાાં િામાન્્ વહીવટ સવભાગના તા.૦૧-૧૨-

૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી સન્ત થ્ેલ નમ ૂનામાાં િરકારી હોસ્સ્પટલના
સુસપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/સિસવલ િર્જન/મેરડકલ િોડગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ ૂક
મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હો્ તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં
આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેિવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
૧૦ મરહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્્ાઓ માટે જો ્ોગ્્ મરહલા ઉમેિવાર ઉપલબ્ધ નહીં થા્ તો તે જગ્્ા જે તે
કક્ષાના (category) પુરુષ ઉમેિવારોને ફાળવી શકાશે.

૧૧

વવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેિવાર સવધવા હો્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અવશ્્ લખવુ ાં અન્્થા “લાગુ પડતુ ાં
નથી” એમ િશાગ વવુ ાં .
(૨) સવધવા ઉમેિવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હો્ તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અચ ૂક લખવુ ાં
અન્્થા “લાગુ પડતુ ાં નથી” એમ િશાગ વવુ.ાં
(૩) સવધવા ઉમેિવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હો્ અને સવધવા ઉમેિવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હો્
તો અરજી િાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફડેસવટ રજૂ કરવાની રહેશે.
(૪) સવધવા ઉમેિવારને િરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજિ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ
ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેિવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે િમ્ે “સવધવા” ન હો્, પરાં ત ુ અરજી ક્ાગ િાિ
અથવા જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થ્ાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગ્ા િાિ અથવા ભરતી પ્રરક્ર્ાના કોઇપણ તિક્કે
“સવધવા” િને અને તે અંગે જરૂરી િસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્્ા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રરક્ર્ાના જે પણ તિક્કા િાકી હો્ તે તિક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેિવારોને “સવધવા મરહલા
ઉમેિવાર” તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક

થી વધુ વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાં તેને લાગુ પર્તા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે
મળશે.
૧૨

ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:-

(૧) ગુજરાત િરકારના િરકારી /અધગ િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાંપનીઓમાાં િેવા િજાવતા
અસધકારીઓ / કમગચારીઓ આ્ોગની જાહેરાતના િાંિભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ
ઉમેિવારે પોતાના સવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી ક્ાગ ની તારીખથી રિન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો
ઉમેિવારના સન્ોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ િાિ ૩૦ રિવિમાાં અરજી કરવાની
પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેિવારી રિ કરવામાાં
આવશે.
(૨) કે ન્દ્ર િરકારની અથવા અન્્ કોઇપણ રાજ્્ િરકારની નોકરીમાાં હો્ તેવા ઉમેિવારે આ અરજી િાથે
સનમણકૂ અસધકારીનુ ાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે.
(૩) રૂિરૂ મુલાકાત િમ્ે ઉમેિવારે િક્ષમ અસધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અિલમાાં
રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે.
૧૩

ગેરલાયક ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહેર િેવા આ્ોગ કે અન્્ જાહેર િેવા આ્ોગ અથવા અન્્ િરકારી /અધગ િરકારી /િરકાર
હસ્તકની િાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેિવાર ક્યારે ્ પણ ગેરલા્ક ઠરાવેલ હો્ તો તેની સવગત અરજીપત્રકમાાં
આપવાની રહેશે. જો ઉમેિવારનો ગેરલા્કનો િમ્ ચાલુ હશે તો આવા ઉમેિવારની અરજી રિ થવાને
પાત્ર િનશે.

૧૪

ફરજજયાત વનવ ૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેિવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે િોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ્ પણ

ફરજજ્ાત સનવ ૃસત્ત, રૂખિિ કે િરતરફ કરવામાાં આવેલ હો્ તો અરજીપત્રકમાાં તેની સવગત આપવાની રહેશે.

૧૫

રજીસ્િે શન :તિીિી/િાં ત સવજ્ઞાન/પશુ બચરકત્િા/કા્િાની અથવા અન્્ જ્ગગ્્ા માટે ના રકસ્િામાાં કે જેમાાં રજીસ્રે શન
જરૂરી હો્ ત્્ાાં ઉમેિવારે રજીસ્રે શન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે અને અરજી િમ્ે
રજીસ્રે શન જે તે િાંસ્થા ખાતે ચાલુ છે તેવ ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે.

૧૬

અગત્યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જગ્્ાની સનમણ ૂક માટે પ્રથમ પ્રાથસમક કિોટી અને ત્્ારિાિ રૂિરૂ મુલાકાત ્ોજીને કરવામાાં
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેિવારોને
આવશે પ્રાથસમક કિોટીના ગુણ ક્રમાાંનિ

રૂિરૂ

મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કિોટીનુ ાં માધ્્મ આ્ોગ સન્ત કરે તે મુજિ ગુજરાતી
અથવા અંગ્રેજી રહેશે. પ્રાથસમક કિોટી િામાન્્ત: ગાાંધીનગર/અમિાવાિ ખાતે લેવામાાં આવશે અને
ઉમેિવારોએ સ્વખચચે  ઉપસ્સ્થત રહેવાનુ ાં રહેશે. પ્રાથસમક કિોટી અને રૂિરૂ મુલાકાતમાાં મેળવેલ ગુણના
આધારે આખરી પિાંિગી કરવામાાં આવશે.
(૨) પ્રાથસમક કિોટીમાાં આ્ોગે સન્ત કરે લ લઘુત્તમ લા્કી ધોરણ મુજિના ગુણ મેળવવા ફરજજ્ાત
છે . એટલે કે જે કોઈ ઉમેિવાર પ્રાથસમક કિોટીમાાં આ્ોગે સન્ત કરે લ લઘુત્તમ લા્કી ધોરણ
મુજિના ગુણ મેળવી શકશે

નરહ તો

રૂિરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાિણીને

પાત્ર ઉમેિવારોને ્ાિી માટે સવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
૧૭

રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂિરૂ મુલાકાત આ્ોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથસમક કિોટીના પરરણામના આધારે રૂિરૂ
મુલાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેિવારે રૂિરૂ મુલાકાત માટે પોતાના ખચચે  અને ફરજી્ાત પણે ઉપસ્સ્થત
થવાનુ ાં રહેશે. તેમજ જે ભરતી પ્રિાંગો અન્વ્ે શારીરરક ક્ષમતા કિોટી અને / અથવા શારીરરક માપિાં ડ
ચકાિણીની જોગવાઇ છે , તેવા તમામ તિક્કે ઉમેિવારે ફરજી્ાત પણે ઉપસ્સ્થત રહેવાનુ ાં રહેશે. જો
ઉમેિવાર ભરતી પ્રરક્ર્ાના કોઈ પણ તિક્કે ગેરહાજર રહેશે તો તેમની ઉમેિવારી રિ કરવામાાં આવશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાસત, અનુસ ૂબચત જન જાસતના ઉમેિવારો તથા કોઇ આવકનુ િાધન નથી તેવા
ઉમેિવારો કે જેઓના માતા-સપતાની વાસષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હો્ તેઓને તેમના
રહેઠાણના સ્થળે થી રૂિરૂ મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એિ.ટી. સનગમ દ્વારા સન્ત
થ્ેલ રટરકટના િર પ્રમાણે િિ ભાડુ ાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેિવારે રૂિરૂ મુલાકાતના રિવિે
સન્ત ફોમગ ભરવાનુ રહેશે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજૂ કરવાની રહેશે.
(૩) રૂિરૂ મુલાકાતના રિવિે રૂિરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં િશાગ વવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજૂ
કરવાના રહેશે. તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વ્ાંપ્રમાબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને િારકોડ
વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આ્ોગ ભવનમાાં જમા કરાવવાની રહેશે. જો ઉમેિવાર અિલ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂિરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર િનશે નહીં તેની ખાિ નોંધ લેવી.
(૪) વગગ-૩ના રકસ્િામાાં રૂિરૂ મુલાકાત ્ોજવાની થતી ન હોઈ, વગગ-૩ની ભરતી પ્રરક્ર્ામાાં રૂિરૂ
મુલાકાતની જોગવાઈ લાગુ પડશે નહીં.

૧૮

નીચે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાંત સ્વરૂપે છે જે સંપ ૂણગ નથી )
(૧) અરજીમાાં િશાગ વેલ સવગતો અધ ૂરી કે અિાંગત હો્.
(૨) અરજીમાાં ઉમેિવારે િહી અપલોડ કરે લ ન હો્.
(૩) અરજી ફેક્િથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હો્.

(૪) અરજીમાાં પાિપોટગ િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હો્.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેિવારોએ અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અસધકારી
દ્વારા અપા્ેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હો્.
(૬) માજી િૈસનક ઉમેિવારે રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજૂ કરે લ ન હો્
(૭) ઉમેિવારે શૈક્ષબણક લા્કાતના િાંિભગમાાં માકગ શીટ/પિવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હો્.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરે લ ન હો્.
(૯) ઉમેિવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ િશાગ વેલ હો્ (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હો્)
પરાં ત ુ તેના

િમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હો્ અથવા તો રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો

અનુભવનો િમ્ગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર િશાગ વેલ ન હો્,અનુભવનુ ાં
પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હો્ તથા િક્ષમ િત્તાસધકારીની િહી સવનાનુ ાં હો્.
(૧૦) તિીિી સશક્ષણ સવષ્ક જ્ગગ્્ાની જાહેરાતમાાં મેળવેલ પિવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/
CCH માન્્ છે , તેવ ુ યુસનવસિિટી અથવા કોલેજના િક્ષમ અસધકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હો્.
૧૯

વનમણ ૂક :(૧) ઉપરની જાહેરાત િાંિધ
ાં માાં સનમણ ૂક માટે પિાંિ થ્ેલા ઉમેિવારની િરકારશ્રીના િાંિસાં ધત સવભાગને
આ્ોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેિવારોએ આખરી સનમણકૂ પત્ર મેળવતાાં પહેલાાં કોમ્્યુટર
અંગેની િીિીિી અથવા તેની િમકક્ષ રાજ્્ િરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લા્કાત મેળવી
લેવાની રહેશે. આ પ્રકારની લા્કાત નહીં ધરાવનાર ઉમેિવાર સનમણકૂ ને પાત્ર િનશે નહીં.
(૨) સનમણ ૂક અંગેની િઘળી કા્ગવાહી િરકારશ્રી

દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ

પત્રવ્વહાર આ્ોગ ધ્્ાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેિવારે તેની શૈક્ષબણક લા્કાત / અનુભવ /ઉંમર વગેરેના િમથગનમાાં રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રો
કોઇપણ તિક્કે અ્ોગ્્ માલુમ પડશે તો તેની ઉમેિવારી રિ થશે તેમજ ભલામણ િાિની સનમણ ૂક પણ
રિ થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેિવાર ભારતી્ ફોજિારી ધારા હેઠળની કા્ગવાહીને પાત્ર થશે ,
જેથી ઉમેિવારને િલાહ આપવામાાં આવે છે કે , તેમણે રજૂ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુિજ ચોકિાઈથી પુણગ
રીતે ખરાઈ ક્ાગ િાિ જ આ્ોગમાાં રજૂ કરવા.
૨૦

ગે રવતગણક
ં ૂ અંગે દોવર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાં :ઉમેિવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી
િશાગ વવી નહી,તેમજ આવશ્્ક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજૂ કરે લ અિલ િસ્તાવેજો કે
તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ િાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં
અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/િનાવટી િસ્તાવેજો રજૂ કરવા નહી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી
વધુ િસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ અથવા સવિાંગતતા
જણા્ તો તે સવિાંગતતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી.જો કોઇ ઉમેિવાર આ્ોગ દ્વારા િોસષત જાહેર
થ્ેલ હો્ અથવા થા્ તો ,
(૧) તેઓની ઉમેિવારી અંગે કોઇપણ રીતે ્ોગ્્તા પ્રા્ત કરવા
(ર) નામ િિલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્્ વ્સ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવયુ હો્ ,
(૪) િનાવટી િસ્તાવેજ રજૂ ક્ાગ હો્, િસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ
ચેડા કરે લ હો્,
(પ) અગત્્ની િાિત છુપાવવા અથવા િોષમુકત અથવા ખોટા સનવેિનો કરે લ હો્,

(૬) તેઓની ઉમેિવારી અંગે કોઇપણ અસન્સમત કે અનુબચત ઉપા્ોનો િહારો લીધો હો્ ,
(૭)કિોટી િમ્ે કોઇ અનુબચત િાધનોનો ઉપ્ોગ ક્ો હો્ ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અસશષ્ટ િાિતો િરહતની અિાંગત િાિતો રજૂ કરે લ હો્,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્્ ઉમેિવારની જવાિવહીની નકલ
કરવી, પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત િારહત્્ની મિિથી અથવા વાતચીત
દ્વારા કે કોઇ િાાંકેસતક રીતે નકલ કરવા કે અન્્ ઉમેિવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ
ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦)આ્ોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે સનયુકત થ્ેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોંચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખા્ેલ િરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્્ કરવા કે કરાવવા પ્ર્ત્ન ક્ો
હો્ તેણે કે િીધી અથવા આડકતરી રીતે આ્ોગ પર િિાણ લાવનાર ઉમેિવાર નીચે િશાગ વેલ
સશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ ફોજિારી કા્ગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ક) આ્ોગ દ્વારા તે પિાંિગીના ઉમેિવાર તરીકે ગેરલા્ક ઠરાવી શકાશે , અને /અથવા
(ખ) તેને આ્ોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂિરૂ મુલાકાત માટે કા્મી કે મુકરર મુિત માટે
(૧) આ્ોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંિગી માટે , અને
(ર) રાજ્ િરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ગેરલા્ક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો િરકારી િેવામાાં અગાઉથી જ હો્ તો તેના સવરૂધ્ધ િમુબચત સન્મો અનુિાર સશસ્તભાંગના
પગલાાં
(૧ર) ઉપરોકત સવગતોમાાં સનરિિ ષ્ટ કરે લ સશક્ષા કરતા પહેલા આ્ોગ/ િરકાર દ્વારા ઉમેિવારને
/કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે િના પ્રકાર િાિતે,
(ર) લેબખતમાાં સશક્ષા અંગે િચાવનામુ-ાં હકીકત રજૂ કરવા અને
(૩) સશક્ષા અંગે સન્ત િમ્ મ્ાગ િામાાં રૂિરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

િાંયક્ુ ત િબચવ
ગુજરાત જાહેર િેવા આ્ોગ

નોંધ : ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ , કામદાર રાજ્ય વવમા યોજના, વગગ -૧ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક
સાથે જોર્વાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાગ દામાં છટછાટ, અરજી કયા સંજોગોમાં રદ
થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, પરરવશષટ’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગચારીએ રજૂ કરવાના ના-વાંધા
પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુ વવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસ બોર્ગ અને
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.

