આર-૬ શાખા

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
ુ ય નગર ધનયોજક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ -૧ ની કુ લ-૦૨
જાહેરાત ક્રમાાંક: - ૪૧/૨૦૧૬-૧૭, અધિક મખ્
જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ તા:- ૧૮-૧૦-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૩૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમ ાં માંગાવવામાાં આવે છે .
(૨) આ જાહેર ત અન્વયે ઓનલ ઈન અરજી કરત પહેલ વવગતવ ર જાહેર ત સ થેની “ જાહેર તની સ મ ન્ય
જોગવ ઈઓ’ અને ઓન લ ઈન અરજી કરવ ની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવ ની રીત અંગેની સ ૂચન ઓ આયોગન
નોટીસ બોર્ડ પર તથ આયોગની વેબસ ઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવ વવનાંતી છે .
ત્ય રબ દ જ ઉમેદવ રે અરજી કરવ ની રહેશે.
ુ ય નગર ધનયોજક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ -૧ ની કુ લ-૦૨ જગ્યાઓ
જગ્યાન ાંુ નામઃ અધિક મખ્
(નીચે દશ ડવ્ય મુજબ)
ક્રમ

કેટેગરી

કુ લ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર

જગ્યાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ
૧

બિન અનામત વગગ

૦૨

૦૦

૨

સા. શૈ. પ. વગગ

૦૦

૦૦

૩

અન ુ . જાધત

૦૦

૦૦

૪

અન ુ .જનજાધત

૦૦

૦૦

૦૨

૦૦

કુ લ
નોંિ:

(૧) ઉક્ત જગ્ય ઓ પૈકી કોઇ જગ્ય શ રીરરક અશક્તત ધર વત ાં ઉમેદવ રો મ ટે અન મત નથી. પરાં ત ુ O.A.
(One Arm affected) અને O.L.( One Leg affected)ની શ રીરરક અશક્તત ધર વત હોય તેવ ઉમેદવ રો
બબનઅન મત સાંબવાં ધત અન મત કેટેગરીમ ાં અરજી કરી શકે છે . આ વસવ ય અન્ય કોઇપણ પ્રક રની શ રીરરક
અશક્તત ધર વત ઉમેદવ રો અરજી કરવ ને પ ત્ર નથી.
(૨)અન મત કક્ષ ન ઉમેદવ રો બબનઅન મત જગ્ય મ ટે અરજી કરી શકશે પરાં ત ુ તેમને પસાંદગી મ ટે ન ધોરણો
બબનઅન મત કક્ષ ન લ ગુાં પર્શે.
ુ વ : (1) Possess a degree in Architecture or Civil engineering obtained from
શૈક્ષબિક લાયકાત અને અનભ
any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any
other educational institution recognised as such or declared to be deemed as University under section 3 of
the University Grants Commission Act, 1956; or any other equivalent qualification recognised as such by
the Architects Act, 1972 ; and
(2) A post graduate degree or post graduate diploma in City planning or Town planning or Regional
planning or Urban planning or Infrastructure planning or Industrial planning or Traffic and Transportation
planning or Urban Design obtained from any of the Universities established or incorporated by or under

the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or declared to be
deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and recognised by
All India Council for Technical Education or a membership obtained by examination of Institution of Town
Planners of India, New Delhi; and
(3) (A) Have about 10 years experience on the post not below the rank of Town Planner, Class I, in the
General State Service under the Town Planning and Valuation Department;
Or
(B) Have about ten years separate or combined experience in the field of City planning or Town planning
or Regional planning or Urban planning or Infrastructure planning or Industrial planning or Traffic and
Transportation planning or Urban Design in Government or Local bodies or Government undertaking
Board or Corporation or Limited Company established under the Companies Act, 2013 on the post which
can be considered equivalent to the post not below the rank of Town Planner, class I, in the General State
Services under the Town Planning and Valuation Department ; and
(4) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;
(5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

Services

પગાર:- રૂ. ૩૭૪૦૦ – ૬૭૦૦૦ ( ગ્રેર્ પે- રૂ. ૮૭૦૦ )
ઉંમર:- ૪૫ વર્ડથી વધુ નહીં.
(૧)

૧.

ઉંમર અરજી સ્વીક રવ ની છે લ્લી ત રીખન રોજ ગણવ મ ાં આવશે. તેમ ાં નીચે દશ ડવ્ય મુજબની છૂટછ ટ
મળવ પ ત્ર છે .
ુ રાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગજ
ુ રાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી િોરિે અથવા હાંગામી
ગજ
િોરિે સળાં ગ છ માસથી કામગીરી િજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ ધનમણક
ાં જાહેરાતમાાંની
જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત
ુ વ માાંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુ પડશે નહીં. (૨) જાહેરાતમાાં અનભ
ુ વને
તરીકે અનભ
લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી, તિીિી, ખેતી ધવષયક, પશ ુ બચહકત્સાની પદવી
કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર ધનમણક
ાં પામેલ કમગચારીને જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી
જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુ પડશે નહીં. (૩) જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ
ુ વ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગ
જગ્યા માટે અનભ
ાં ગમાાંથી િઢતી
મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ િજાવતા કમગચારીને, તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો
ુ ાાં વધ ુ પાાંચ વષગની છુટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે
વધમ

નોંિ:
(૧) ઉપરની જગ્ય મ ટે વનમણ ૂક મ ટે ઉમેદવ રોની પસાંદગી પ્ર થવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલ ક ત યોજીને
ુ ક્રમાનસ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસિી કરી ઉમેદવારોને રૂિરૂ
કરવ મ ાં આવશે. પ્ર થવમક કસોટીના ગિ
ુ ાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો
મલ
ુ રાતી રહેશે. પ્રાથધમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે
ગજ
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને
ઉપસ્સ્થત રહેવાન ાંુ રહેશ.ે પ્રાથમીક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગિ
ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે. પ્ર થવમક કસોટીનો અભ્ય સક્રમ આયોગની વેબસ ઇટ
સિાંધિત ધવષયના ૨૦૦ ગિ
http://gpsc.gujarat.gov.in પર જોવ વવનાંતી છે .

ુ ભાર
(૨) પ્ર થવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલ ક ત દ્વ ર થતી ભરતીપ્રરક્રય મ ાં ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગિ
ુ માથી મેળવેલ ગિ
ુ અને ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી
પ્રાથધમક કસોટીના ૩૦૦ ગિ
ુ ના આિારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથધમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગિ
ુ માાંથી મેળવેલ ગિ
ુ ને ૫૦
મેળવેલ ગિ
ુ ભાર અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી મેળવેલ ગિ
ુ ને ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર ગિી કુલ ૧૦૦
ટકા ગિ
ુ માાંથી ગિ
ુ આપવામાાં આવશે.
ગિ
(૩) રૂબરૂ મુલ ક તમ ાં આયોગની સુચન ઓ /ધોરણો મુજબ જાહેર તમ ાં દશ ડવેલ કેટેગરીવ ઈઝ જગ્ય ની સાંખ્ય ને ધ્ય ને
લઈ નીચે મુજબ અનુસરવ મ ાં આવશે.
કુલ જગ્ય ઓ

કુલ જગ્ય ઓ પૈકી રૂબરૂ મુલ ક ત મ ટે બોલ વવ મ ાં
આવન ર ઉમેદવ રોની સાંખ્ય

(૪)

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

કુલ જગ્ય ઓથી ૦૩ ગણ

જો યુવનવસીટીએ મ કડ શીટમ ાં ટક વ રી દશ ડવેલ ન હોય તો ઉમેદવ રે ટક વ રી ગણવ મ ટે ની ફોર્મયુલ
ડ /
આધ ર અરજી સ થે રજૂ કરવ ન રહેશે.

(૫)

જો ઉમેદવ ર વવદે શની યુવનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભ રતમ ાં મ ન્યત /
સમકક્ષત ગણવ અંગે જરૂરી આધ ર / પ ૂર વ રજૂ કરવ ન રહેશે, તથ સમય મય ડદ મ ાં આ અંગેન આધ ર
પુર વ

રજૂ કરવ ની જવ બદ રી સાંબવાં ધત ઉમેદવ રની રે હશે. આ બ બતે આયોગની કોઇ

જવ બદ રી/ફરજ રહેતી નથી અને સમયમય ડ દ બ દ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચ રણ મ લેવ મ
આવશે નહી, જેની સાંબવાં ધત તમ મે ખ સ નોંધ લેવી.
અરજી ફી: - બબનઅન મત કક્ષ ન ઉમેદવ રોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવ ની રહેશે. મ ૂળ ગુજર તન અન મત
કક્ષ ન ઉમેદવ રોએ ફી ભરવ ની નથી તથ અન્ય ર જયન અન મત વગડન ઉમેદવ રોએ ફી ભરવ ની રહેશે.

(એસ. એસ. પટવધડન)
સાંયકુ ત સબચવ
ગુજર ત જાહેર સેવ આયોગ

R-6 BRANCH
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
On Line applications are invited for the posts of Additional Chief Town Planner in the General state
Service, Class-1 (Advt.-41/2016-17) between date 18/10/2016, 13.00 Hrs. to date 03/11/2016, 13.00 Hrs.
(2) Candidaes are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
online application.
Total No. of vacancy:-02 (As Under) –
No. Category
1
2
3
4

GENERAL
S.E.B.C.
S.C.
S.T.
Total

Total vacancy
02
00
00
00
02

Out of total Post reserved for
Women
00
00
00
00
00

Note:(1) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those
candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or O.L. (One Leg affected) can apply in
unreserved category. The candidates possessing other than prescribed physical disabilities are not
eligible to apply.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category but
the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
Educational Qualification & Experience: - : (1) Possess a degree in Architecture or Civil engineering
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in
India; or any other educational institution recognised as such or declared to be deemed as University under
section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or any other equivalent qualification recognised
as such by the Architects Act, 1972 ; and
(2) A post graduate degree or post graduate diploma in City planning or Town planning or Regional
planning or Urban planning or Infrastructure planning or Industrial planning or Traffic and Transportation
planning or Urban Design obtained from any of the Universities established or incorporated by or under
the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or declared to be
deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and recognised by
All India Council for Technical Education or a membership obtained by examination of Institution of Town
Planners of India, New Delhi; and
(3) (A) Have about 10 years experience on the post not below the rank of Town Planner, Class I, in the
General State Service under the Town Planning and Valuation Department;
Or
(B) Have about ten years separate or combined experience in the field of City planning or Town planning
or Regional planning or Urban planning or Infrastructure planning or Industrial planning or Traffic and
Transportation planning or Urban Design in Government or Local bodies or Government undertaking
Board or Corporation or Limited Company established under the Companies Act, 2013 on the post which
can be considered equivalent to the post not below the rank of Town Planner, class I, in the General State
Services under the Town Planning and Valuation Department ; and
(4) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;
(5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Rs. 37400-67000 (Grade pay- Rs. 8700)

1

AGE:-Not more than 45 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application.
Upper Age limit shall be relaxed as under:
A candidate who is already in Gujarat Govt. service, either (i) If experience is prescribed as one of
as a permanent or a Temporary officiating continuously for the qualifications, the upper age limit
six months and had not crossed age limit prescribed for the shall not apply.
advertised post at the time of his first appointment.
(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. servant 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) For Syllabus of Preliminary Test please refer commission’s Web site http://gpsc.gujarat.gov.in .
(2) The marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be considered for shortlisting the
candidates to be called for interview and such marks shall be considered for final selection.
(3) 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
01
02
03
04 & more

Candidates to be called for an interview
06
08
10
03 times of the post

(4) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of marks
is not given by the University.
(5) The candidates having qualification from foreign Uni. Should produce necessary documents /proof
regarding the recognition/equivalence of their degree.
Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While candidates
of Reserved Category of Gujarat State & candidates who is physically disabled have not to pay application
fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to pay application fee.
.
(S. S. Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.

નાગહરકત્વ:- ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતાનનો

પ્રજાજન અથવા (ઘ) ધતિેટ નો ધનવાગ ધસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી
ુ રી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મળ ભારતીય વ્યસ્તત કે જે ભારતમાાં
જાન્યઆ
કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવગ પાહકસ્તાન,(િાાંગ્લાદે શ) િમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા,
ુ ાન્ડા, જેવા પવગ આહિકાના દે શો, સાંયતુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંિીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા,
યગ
અથવા ધવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાં ત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં
આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપેલ હોવ ાંુ જોઇએ.
નોંિ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ
ધવચારિામાાં લેશે. અને જો ધનમણક માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના
હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ધનમણક આપશે.
ર. ભરે લા અરજીપત્રક:ઓનલાઇન જાહેરાત માટે ના ભરે લા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત
ુ વેલ (ઉમેદવારીને સાંિધિત) પ્રમાિપત્રો/અને લાગ ુ પડતા આિાર પરુ ાવાની
ક્રમાાંક: ૧૫ અને ૧૬મા સચ
ુ ાર અચકુ જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ ધવગત મજ
ુ િ સાંપિ
ુ ગ અરજીપત્રક
પ્રમાબિત કરે લ નકલો ક્રમાાંનસ
ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો તે પૈકી કોઈપિ પ્રમાિપત્ર
કે આિાર પરુ ાવા જોડવામા આવેલ નહીં હોયતો અરજી અધરુ ી ગિી રદ કરાશે
ુ ના :- સાંપિ
ુ ગ અરજીપત્રક ધનિાગરીત તારીખની સમય મયાગ દામા આયોગમાાં જમા થઈ
ખાસ અગત્યની સચ
ગયા િાદ નહીં જોડેલ ખટુ તા પ્રમાિપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે સ્સ્વકારવા િાિતે કોઈપિ રજુઆત
કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા ધવચારિામા લેવાશે નહીં
અરજી ફી:
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સધવિસ ચાર્જ
ુ રાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૨) મળ ગજ
(૩) શારીહરક રીતે અશતત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી.
૩.

ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુ પડશે.

(1) જો એક કરતાાં વધ ુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી
કરવાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(2) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.

(3) અરજી ફી વગરની અબિમ નકલ ધવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહી.

(4) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો
બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બિનઅનામત િોરિો લાગ ુ પડશે.

(5) જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો
અરજી કરી શકે છે .
ુ જગ્યાઓ અનામત હોય
(6) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમક
ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ધસવાયની િાકી રહેતી જગ્યાઓ ફતત પરુ ુ ષ ઉમેદવારો માટે
અનામત છે તેમ ગિવાન ાંુ નથી,આ જગ્યાઓ પર પરુ ુ ષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ધવચારિા
થઇ શકે છે , પરુ ુ ષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા
મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ િાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પિ પસાંદગી પામી
શકે છે .)
ુ ુ ષ ઉમેદવાર
(7) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાાં પર
ુ ુષ
અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પર
ઉમેદવારોની ધવચારિા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે
જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરુ ે પરુ ા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ
ધવચારિામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય
તો તેટલા પ્રમાિમાાં પરુ ુ ષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર
માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુ ુ ષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે
છે .)
૪.

(૧)

જન્મ તારીખ:

ુ ાવા માટે એસ. એસ. સી િોડગ દ્વારા અપાયેલ
આયોગ જન્મ તારીખ ના પર

એસ. એસ. સી. ઇ.

પ્રમાિપત્ર જ માન્ય રાખેલ છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાિપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ાંુ ઉમેદવાર માને

તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ વય અને અધિવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાબિત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ
પ્રમાિપત્રમાાં અધિકૃત અધિકારીએ સ્પષ્ટપિે જિાવેલ હોવ ાંુ જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીક્ષાન ાંુ મળ પ્રમાિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજ કરવામાાં આવેલ પરુ ાવાઓને આિારે

ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાાં
દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુ ત ાંુ કારિ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને

અધિવાસન ાંુ પ્રમાિપત્ર તેની ધવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ધનિગય આયોગ
દ્વારા લેવામાાં આવશે.

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપિ કારિસર ફેરફાર થઈ શકશે

૫.

નહી.

શૈક્ષબિક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષબિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ િરાવતા
હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબિક લાયકાત માન્ય યધુ નવધસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
ુ પત્રક (િિા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યધુ નવધસિટી/સાંસ્થાના ગિ
પ્રમાિપત્રોની સ્વયાં પ્રમાબિત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિવામાાં આવશે નહી.

(૪) શૈક્ષબિક લાયકાત કામચલાઉ િોરિે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે
નહી.
(૫) જાહેરાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો
આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃતતાની ધવગતો આપવાની રહેશે.
૬.
(૧)

ુ વ :અનભ
ુ વ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.
માાંગેલ અનભ

(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે
ુ વ ગિવામાાં આવશે.
તારીખથી, (િ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભ
ુ વ દશાગ વેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભ
ુ વનો સમયગાળો (હદવસ, માસ,
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભ
ુ વની ધવગતો
વષગ), મળ પગાર અને કુલ પગારની ધવગતો તથા િજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભ
સાથેન ાંુ પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાન ાંુ રહેશે. આવ ાંુ પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાધિકારીની
સહી અને તારીખ સાથેન ાંુ રજુ કરવાન ાંુ રહેશે.
ુ વના પ્રમાિપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની ધવનાંતી માન્ય રાખવામાાં
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનભ
ુ વના નવા પ્રમાિપત્રો સ્સ્વકારવામાાં આવશે નહી.
આવશે નહીં.અરજી કયાગ પછી અનભ
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંધત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ુ વ માન્ય અનભ
ુ વ તરીકે ગિત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભ
ુ બચત જાધત, અનસ
ુ બચત જનજાધત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગો :૭. અનસ
ુ રતના અનસ
ુ બચત જાધત, અનસ
ુ બચત જનજાધત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ ના
(૧) ફતત મળ ગજ
ઉમેદવારોને જ અનામત વગગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
ુ બચત જાધત, અનસ
ુ બચત જનજાધત, સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે
(૨) અનસ
વગગના હોય તેની ધવગતો અરજીપત્રકમાાં અચક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરધશષ્ટની સાંિધાં િત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો
પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ ામાાં
(૪) અનામત વગગ નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધનયત નમન
આપવામાાં આવેલ જાધત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચક સામેલ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક
સાથે જાધત પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નહીં

હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને

અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર િનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ અને બિનઅનામત વગગ ના આધથિક રીતે નિળા વગગ , ના

ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) (ક)

સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ ન થતો હોવા

અંગેન ાંુ સામાજજક ન્યાય અને અધિકાહરતા ધવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ધનયત થયેલ
ુ રાતીમાાં) ના નમન
ુ ામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના
પહરધશષ્ટ (ક)(ગજ

નાિાકીય વષગની આવકને ધ્યાને લઈને આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાન ાંુ રહેશે. આ
ુ રાતીમાાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારિાદ સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ હોવ ાંુ
પહરધશષ્ટ (ક)(ગજ
જોઈએ.
(ખ) ઉન્ન્ત વગગ મા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ુ પ્રમાિપત્ર માતા-ધપતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા
આવત ાંુ હોવાથી આ પ્રમાિપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ધપતાની આવકમા ફેરફાર
થતો હોયતો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં આવા વિારા- ઘટાડાની પ્રમાબિક જાહેરાત પ્રમાિપત્ર આપનાર
સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરવાની રહેશ.ે આ રીતે સક્ષમ અધિકારીને જાિ કયાગ િાદ સક્ષમ અધિકારીએ જે
ધનિગય લીિેલ હોય તેની જાિ આયોગની કચેરીને કરવાની રહેશે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક
જાહેરાત ન કરીને આવકમા વિારો છુપાવશે તો તેને મળે લો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ
દ્વારા કરવામા આવતી કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ગ) પહરિીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાિપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાન ાંુ
રહેશે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવકના સાંદભગમાાં આવ ાંુ પ્રમાિપત્ર રજુ કરે લ હશે તો
તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે.
(િ) અરજી સાથે પહરધશષ્ટ (ક) ના િદલે એનેક્ષર-A (અંિેજીમાાં) રજુ કરે લ હશે તો પિ અરજી રદ કરવામાાં
આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ાંુ છે .
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાિપત્ર (પહરધશષ્ટ (ક)) અરજી સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય
ગિવામાાં આવશે અને બિનઅનામત જગ્યા માટે પિ ધવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
ુ િ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બિનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારોની
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ુ વની લાયકાત, બિનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારો માટે
સાથે ધનયત િોરિો (અથાગ ત વયમયાગ દા ,અનભ
ુ વત્તાના
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુ ધવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીિા ધસવાય પોતાની ગિ
આિારે પસાંદગી પામે તો બિનઅનામત જગ્યાની સામે ગિતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાધત અંગે જે ધવગત દશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ધવનાંતી માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહી.
૮.

માજી સૈધનક:(૧) માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈધનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચક મોકલવાની રહેશે.

૯.

શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારો:-

(ક) શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીહરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી વધ ાંુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશતતતાનો લાભ
મળવાપાત્ર રહેશે. શારીહરક અશતતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧)અંિત્વ અથવા ઓછી
દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવિની ખામી (૩) હલનચલન અશતતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક
અશતતતા છે તે દશાગવવ.ાંુ

(ગ) જાહેરાતમાાં શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેલ ન હોય ,પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરૂુ પ જે પ્રકારની શારીહરક અશતતતા

િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગિેલ હોય

તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીહરક અશતતતા િરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮
ના પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ધનયત થયેલ નમનામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના
સધુ પ્રટેન્ડેન્ટ/ધસધવલ સર્જન/મેડીકલ િોડગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચક
મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્સ્વકારવામાાં આવશે નહીં. શારીહરક અશતત ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
ુ ીની દ્રષ્ષ્ટહહનતાની અશતતતા િરાવતા અથવા લખવા માટે અસમથગ
(ચ) ૪૦% કે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સિ
હોય તેવા (જાહેરાતમા આવા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર ગિેલ હોય તો જ) ઉમેદવારોએ
ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા લહહયાની સધુ વિા મેળવવા માટે જિાવવાન ુ રહેશે. પાછળથી આવી સધુ વિા
મેળવવાની ધવનાંતી ધવચારિામા લેવામાાં આવશે નહીં આવા ઉમેદવાર સ્નાતકના પ્રથમ વષગમા
અભ્યાસ કરતી વ્યસ્તતને લહહયા તરીકે રાખી શકશે.
(છ) શારીહરક અશતત ઉમેદવારોના હકસ્સામા અરજી કયાગ ની તારીખ િાદ ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપિ તિક્કે
જે કોઇ ઉમેદવાર “Physical Disabled” (શારીહરક અશતત) િને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજો/પરાવાઓ
રજ કરે તો તેવા ઉમેદવારની રજઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પિ તિક્કા િાકી
હોય તે તિક્કાથી જ તેવા ઉમેદવારને ”PD” (શારીહરક અશતત) ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ
લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા લાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રહક્રયાના પિગ થયેલ તિક્કાઓ માટે
પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહ.
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર:મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે
તે કક્ષાના (category) પરુ ુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ , માજી સૈધનક, શારીહરક અશતતતા, મહહલા કે ધવિવા પૈકીના
ધવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ ધવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમાાં
વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. ધવિવા ઉમેદવાર:(૧) ઉમેદવાર ધવિવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ાંુ અન્યથા “લાગ ુ પડત ાંુ
નથી” એમ દશાગવવ ાંુ .
ુ : લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચક
(૨) ધવિવા ઉમેદવારે જો પન

લખવ ાંુ

અન્યથા “લાગ ુ પડત ાંુ નથી” એમ દશાગ વવ ાંુ .
ુ : લગ્ન કરે લ ન હોય અને ધવિવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય
(૩) ધવિવા ઉમેદવારે પન
ુ : લગ્ન કરે લ નથી તેવી એહફડેધવટ રજુ કરવાની રહેશે.
તો અરજી સાથે પન
ુ િ તેઓએ મેળવેલ ગિ
ુ માાં પાાંચ ટકા ગિ
ુ
(૪) ધવિવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ઉમેરવામાાં આવશે.

(૫) કોઈ મહહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ધવિવા” ન હોય,પરાં ત ુ

અરજી કયાગ િાદ

અથવા જાહેરાત પ્રધસધ્િ થયા ની તારીખ વીતી ગયા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયા ના કોઈ પિ તિક્કે
“ધવિવા” િને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજઆત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રહક્રયાના જે પિ તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “ધવિવા મહહલા
ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે .
૧૨.

ના વાાંિા પ્રમાિપત્ર:-

ુ રાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાં પનીઓમાાં સેવા િજાવતા
(૧) ગજ
અધિકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાંદભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અને તેની
જાિઉમેદવારે પોતાના ધવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી હદન-૭ માાં અચક કરવાની રહેશે.
જો ઉમેદવારના ધનયોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની
પરવાનગી નહીં આપવાની જાિ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી

રદ

કરવામાાં આવશે.
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપિ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત
અરજી મોકલવાની રહેશે અથવા આ અરજી સાથે ધનમણક અધિકારીન ાંુ ના વાાંિા પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાન ાંુ
રહેશે.
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંિા પ્રમાિપત્ર રજુ
(૩) રૂિરૂ મલ
કરવાન ાંુ રહેશે.
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર
ગજ
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પિ ગે રલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની ધવગત અરજીપત્રકમાાં
આપવાની રહેશે. જો ઉમેદવારનો ગે રલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને
પાત્ર િનશે.
૧૪.

ફરજજયાત ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ, િરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે િોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પિ
ફરજજયાત ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ધવગત આપવાની
રહેશે.

૧૫.

અગત્યની જોગવાઇઓ:-

ુ રવાની થાય છે .જે માટે The
(૧) આ જગ્યાની ધનમણક માટે સીિી ભરતીથી પસાંદગીની પ્રહક્રયા અનસ
ુ ાર ઉમેદવારોની
Gujarat public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનસ
ુ ાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથધમક કસોટીના ગિ
ુ ક્રમાાંનસ
ુ ાર
પસાંદગી પ્રાથધમક કસોટી અને રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ
જરૂરી અરજીઓની ચકાસિી કરી ઉમેદવારોને રૂિરૂ મલ
ુ રાતી રહેશે. પ્રાથધમક કસોટી સામાન્યત:
માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજ
અમદાવાદ/ગાાંિીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ાંુ રહેશે.
ુ આખરી પસાંદગી માટે ગિવામાાં આવશે. રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત માટે
(૨) પ્રાથધમક કસોટીમા મેળવેલ ગિ
ુ
િોલાવવાના થતાાં ઉમેદવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથધમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગિ

ુ ાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસિીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે
હશે તો રૂિરૂ મલ
ધવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંિધાં િત ધવષયના ૨૦૦ ગિ
ુ ના
(૩) પ્રાથધમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગિ
૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે.
ુ ભાર પ્રાથધમક કસોટીના ૩૦૦ ગિ
ુ માથી મેળવેલ ગિ
ુ
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી મેળવેલ ગિ
ુ ના આિારે કરવામાાં આવશે
અને ૫૦ ટકા ગિ
ુ માાંથી મેળવેલ ગિ
ુ ને ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર અને રૂિરૂ
એટલે કે પ્રાથધમક કસોટીમા ૩૦૦ ગિ
ુ ાકાતમાાં૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી મેળવેલ ગિ
ુ ને ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર ગિી કલ ૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી ગિ
ુ
મલ
આપવામા આવશે.
ુ ાકાતના આિારે
નોિ:-અસાિારિ સાંજોગો તથા અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં સીિી ભરતી માટે ની માત્ર રૂિરૂ મલ
પસાંદગી પ્રહક્રયા અપનાવવાનો ધનિગય લેવાનો આયોગને અધિકાર રહે છે .
ુ માાંથી ૧૫૦ ગિ
ુ મેળવેલ હશે અને રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં
સ્પષ્ટીકરિ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથધમક કસોટીમા ૩૦૦ ગિ
ુ માાંથી ૬૦ ગિ
ુ મેળવશે તોલેબખત પ્રાથધમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર મજ
ુ િ ૨૫ ગિ
ુ
૧૦૦ ગિ
ુ ાકાતના ૫૦ ટકા ગિ
ુ ભાર મજ
ુ િ ૩૦ ગિ
ુ એમ કલ ૫૫ ગિ
ુ થશે .પ્રાથધમક કસોટી/
અને રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતના કલ:-૧૦૦ ગિ
ુ માાંથી પસાંદગી માટે ન ાંુ લાયકી િોરિ બિન અનામત વગગ અને
અને રૂિરૂ મલ
ુ િ રાખવામાાં આવે છે
અનામતવગગ ના ઉમેદવારો માટે નીચે મજ
ક્રમ

વગગ (Category)

વગગ-૧અને

વગગ -૧ અને ૨ (મહહલા )

૨(પરૂુ ષ)
૧

બિનઅનામત(સામાન્ય)

૫૦

૪૫

વગગ
૨

સા.શૈ.પ.વગગ

૩૫

૩૧

૩

અન.ુ જાધત

૩૫

૩૧

૪

અન ુ જન જાધત

૩૫

૩૧

ુ ાકાતને આિારે જ પસદગી
(૫) અપવાદ રૂપ હકસ્સામાાં અસાિારિ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતના ગિ
ુ ને
અંગે આયોગ દ્વારા ધનિગય લેવામાાં આવશે જેમા પસાંદગીન ાંુ લાયકીિોરિ માત્ર રૂિરૂ મલ
ુ િન ાંુ રહેશે.
આિારે ઉપર જિાવ્યા મજ
(૬) પ્રાથધમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાિ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ
ધવકલ્પ આપવામાાં આવશે, પાાંચમો ધવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહેશે. જો ઉમેદવારે તમામ
ધવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાિ આપેલ હોય તો જેતે જવાિના
ુ Negative Marks મેળવેલ માકગ સ માથી કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો
ધનધશ્રત ૦.૩ ટકા ગિ
ુ કાપવાના રહેશે. અથાગ ત માત્ર E ‘Not
ધવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો “શન્ય” ગિ
ુ કાપવામાાં આવશે નહીં.
attended’ ધવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગિ
ુ ાકાતમાાં આયોગની સચનાઓ/િોરિો મજ
ુ િ જાહેરાતમાાં દશાગવેલ કેટેગરીવાર જગ્યાની
(૭) આ રૂિરૂ મલ
સાંખ્યાને ધ્યાને
ુ િ અનસ
ુ રવાન ાંુ રહેશે :લઈ, નીચે મજ

કલ

ુ ાકાત માટે
જ્ગગ્યાઓની કલ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂિરૂ મલ
સાંખ્યા

િોલાવવામાાં આવનાર

ઉમેદવારોની સખ્યાાં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધ ુ

કલ જ્ગગ્યાઓથી ૦૩ ગિા

ુ ના ૧૦% થી ઓછા ગિ
ુ મેળવશે તો તેમને રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતને પાત્ર ગિવામાાં
પ્રાથધમક કસોટીમાાં કલ ગિ

(૮)

આવશે નહીં.
ુ મ લાયકાત તેમજ અનભ
ુ વ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષબિક લાયકાત અને/ અથવા વધ ુ
જાહેરાતમાાં ઠરાવેલ લઘત્ત

(૯)

ુ વ અને/ અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આિારે રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની
અનભ
સાંખ્યા મયાગહદત કરી શકશે.
(૧૦)

માજી સૈધનકો તથા શારીહરક અશતત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સિાંધિત કે ટેગરીના
ુ મ ગિ
ુ મેળવતા
માજી સૈધનકો તથા શારીહરક અશતત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાિેના લધત
હશે તેમને સિાંધિત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગિવામાાં આવશે. જો જાહેરાતમાાં જિાવ્યા
ુ મ ગિ
ુ મેળવતા
પ્રમાિેની આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લધત
ુ તી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સાંિધિત કેટેગરીના લધત
ુ મ ગિ
ુ ના
ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પર
૧૦% િોરિ હળવ ુ કરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે.

ુ મ ગિ
ુ ના ૧૦% ન ાંુ િોરિ હળવ ુ કરીને પસાંદગી પદ્ધધત અનસ
ુ રવાની
(૧૧) મહહલા ઉમેદવારો માટે લધત
ુ ાકાત િાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત સાંખ્યા જેટલા
રહેશે અને રૂિરૂ મલ
મહહલા ઉમેદવારોથી વધ ુ ઉમેદવારો ઉપલબ્િ થાય તો ભલામિ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદવારોનો
સમાવેશ થયા િાદ િાકીના મહહલા ઉમેદવારોની પ્રતોક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગિવામાાં આવશે. આ
ુ િ લધત
ુ મ લાયકી િોરિ આ મજ
ુ િ રહેશે. બિનઅનામત વગગ ના મહહલા ઉમેદવારો
જોગવાઇ મજ
ુ તેમજ અનામત વગગ ના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગિ
ુ રાખવામાાં આવશે.
માટે ૪૫ ગિ
ુ ાકાત:૧૬. રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત થવાન ાંુ
(૧) રૂિરૂ મલ
રહેશે.
(૨)

ુ બચત જાધત, અનસ
ુ બચત જન જાધતના ઉમેદવારો તથા િેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતાઅનસ
ુ ાકાત
ધપતાની વાધષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાિના સ્થળે થી રૂિરૂ મલ
ુ રાત એસ.ટી. ધનગમ દ્વારા ધનયત થયેલ હટકીટના દર પ્રમાિે િસ
માટે આવવા તથા જવા માટે ગજ
ુ ાકાતના હદવસે ધનયત ફોમગ ભરવાન ુ રહેશે અને તેની
ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂિરૂ મલ
સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહેશે.

ુ ાકાતના હદવસે રૂિરૂ મલ
ુ ાકાતના પત્રમાાં દશાગ વવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજુ કરવાના
(૩) રૂિરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્ર િનશે નહીં
રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂિરૂ મલ
તેની ખાસ નોંિ લેવી.
ુ ાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાં દર દે ખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાને
(૪) ઇન્ટરવ્ય ુ કધમટી દ્વારા રૂિરૂ મલ
લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કધમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં
ુ તે ગિ
ુ આપશે
રાખીને ચચાગ ધવચારિા કયાગ િાદ સવાગ નમ
૧૭.

ુ િના કારિોસર આયોગને મળે લી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર
નીચે દશાગવ્યા મજ
દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિગ નથી)

(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (િારકોડ વાળાં )ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ
કરવાની રહેશે. જેમાાં ફોટોિાફ, સહી સહહત વાંચાય તેવી ધવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો
પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં
સહી કરવાની રહેશ.ે
ુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.ન ાંુ પ્રમાિપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાંુ
(૨) જન્મ તારીખના પર
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં)
(૩) જાધતન ાંુ પ્રમાિપત્ર (અન.ુ જાધત, અન.ુ જનજાધત, અને સા. અને શૈ.પ. વગગના ઉમેદવારો માટે)
ુ િ ધનયત સમયગાળાન ાંુ
(૪) સામાજજક અને શૈક્ષબિક પછાત વગગ ના ઉમેદવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મજ
ુ રાતી નમના મજ
ુ િન ાંુ પહરધશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંિર અને તારીખન ાંુ જ)
ગજ

રજ કરવાન ાંુ

રહેશે. પહરધશષ્ટ- કના ધવતલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાિપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંિેજીમાાં AnnexureA (જે કેન્દ્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરબિત મહહલા
ઉમેદવારોએ આવ ાંુ પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા-ધપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજ કરવાન ાંુ રહેશે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવકના સાંદભગમાાં રજ કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ િન ાંુ ધનયત
(૫) શારીહરક અશતત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સા.વ.ધવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજ
નમનામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સધુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / ધસધવલ સર્જન /મેડીકલ િોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર
(૬) માજી સૈધનક ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ
(૭) પહરિીત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંિિીન ાંુ પ્રમાિપત્ર/ અટક અથવા નામ િદલાવેલ હોય તો
તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ
ુ : લગ્ન ન કયાગ અંગે ના સોગાંદનામાની નકલ
(૮) ધવિવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં પન
(૯) વગગ-૩ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાિપત્ર ( જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ હોય તે નમનામાાં )
ુ પત્રક )
(૧૦) સ્નાતક (િિાાં જ વષગ/ સેમેસ્ટરના ગિ
(૧૧) સ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર
ુ પત્રક )
(૧૨) અનસ્ુ નાતક (િિાાં જ વષગ/ સેમેસ્ટરના ગિ
(૧૩)

ુ િ જરૂરી હોય તો)
અનસ્ુ નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ

(૧૪) તિીિી, દાં તધવષયક અને પશબુ ચહકત્સા ધવષયક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પિગ

કયાગ અંગે ન ાંુ

ુ િ જરૂરી હોય તો)
પ્રમાિપત્ર(જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૧૫) જે જાહેરાતમાાં કાઉસ્ન્સલન ાંુ રજજસ્રે શન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંિધાં િત કાઉસ્ન્સલમાાં રજજસ્રે શન કરાવેલ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
હોય તે નોંિિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૧૬) પીએચડી પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) નેટ/સ્લેટ પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ ાવાની નકલ
(૧૮) ધવદે શની યધુ નવધસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગે ના પર
(૧૯) જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય

તો આવા ઉમેદવારે સમતક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃતતાની ધવગતો / પ્રમાિપત્ર રજ
કરવાન ાંુ રહેશે.
(૨૦) સરકારી કમગચારીના સિાંિમાાં “ના-વાાંિા પ્રમાિપત્ર”

ુ વના પ્રમાિપત્રો (જાહેરાત મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મેળવેલ અનભ
ુ વ, લાગ ુ પડતા
(૨૧) અનભ
સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની ધવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહેશે.)
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૨૨) સાંશોિનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૨૩) બિનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ

ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૨૪) શારીહરક માપ અંગે ન ાંુ તિીિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ
(૨૫) જાહેરાતની જોગવાઈ અનસ
ાં ાનમાાં લાગ ુ પડતા અન્ય આિાર પરુ ાવા/પ્રમાિપત્રો.
૧૮ .

ધનમણક:-

(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંિિ
ાં માાં ધનમણક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંિધાં િત ધવભાગને
આયોગ દ્વારા ભલામિ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધનમણકપત્ર મેળવતાાં પહેલાાં કોમ્પ્યટુ ર
અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી
લેવાની રહેશે.આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર ધનમણકને પાત્ર િનશે નહીં.
(૨) ધનમણક અંગે ની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો કોઇપિ

પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
ુ વ/ ઉંમર વગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાિપત્રો કોઇપિ
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબિક લાયકાત / અનભ
ુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામિ િાદની ધનમણક પિ રદ
તિક્કે અયોગ્ય માલમ
થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા હેઠળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી
ુ જ ચોકસાઈથી પિ
ુ ગ રીતે
ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે,તેમિે રજુ કરે લા પ્રમાિપત્રો ખિ
ખરાઈ કયાગ િાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
૧૯. ગેરવતગણક
ાં અંગે દોધષત ઠરે લા ઉમેદવારો ધવરૂધ્િ પગલાાં:ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપિ પ્રકારની ખોટી માહહતી
દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવેજો કે
ુ ારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપિ ચેડાાં કરવા નહીં
તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ સાંજોગોમાાં સિ
અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી વધ ુ

દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા ધવસાંગતતા જિાય તો
તે ધવસાંગતતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોધષત જાહેર થયેલ
હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપિ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ િદલીને પરીક્ષા આપવી,
ુ ગ કરાવ્ય ુ હોય ,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્તત દ્વારા છળ કપટથી કામ પિ
(૪) િનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,
ુ ત અથવા ખોટા ધનવેદનો કરે લ હોય ,
(પ) અગત્યની િાિત છુપાવવા અથવા દોષમક
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપિ અધનયધમત કે અનબુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુ ચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અધશષ્ટ િાિતો સહહતની અસાંગત િાિતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપિ રીતની ગે રવતગણક આચરવી , જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાિવહીની નકલ
કરવી , પસ્ુ તક , ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપિ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા
વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેધતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગે રરીતીઓ
પૈકી કોઇપિ ગે રરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ધનયકુ ત થયેલા કમગચારીઓને પજવિી કરવી , કોઇપિ પ્રકારની
શારીહરક ઇજા પહોચાડવી , અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપિ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેિે પ્રયત્ન કયો
હોય કે સીિી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દિાિ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ ધશક્ષા
ઉપરાાંત આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
ુ ાકાત માટે કાયમી કે મક
ુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપિ પરીક્ષા કે કોઇપિ રૂિરૂ મલ
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપિ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપિ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે અને
ુ ાર ધશસ્તભાંગના
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ધવરૂધ્િ સમબુ ચત ધનયમો અનસ
પગલાાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત ધવગતોમાાં ધનહદિ ષ્ટ કરે લ ધશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે,
(ર) લેખીતમાાં ધશક્ષા અંગે િચાવનામ-ાંુ હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) ધશક્ષા અંગે ધનયત સમય મયાગ દામાાં રૂિરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

નોંિ : આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીગ પત્રમાાં જગ્યાન ાંુ નામ, જાહેરાત
ુ ાકાતનો ક્રમાાંક આપેલ હોય તો તેની
ક્રમાાંક/વષગ, તેઓની જ્ગન્મ તારીખ અને િેઠક ક્રમાાંક/ રૂિરૂ મલ
ધવગતો અચક દશાગવવી
(એસ.એસ.પટવિગન)
સાંયતુ ત સબચવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત

આ જાહેર તન સાંદભડમ ાં આયોગ દ્વ ર ઓન લ ઈન જ અરજી સ્વીક રવ મ ાં આવશે. ઉમેદવ ર ત :- ૧૮-૧૦
-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલ ક થી ત : ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલ ક સુધીમ ાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવ રે અરજી કરવ મ ટે નીચે મુજબન Steps (૧) થી (૧૭) અનુસરવ ન
રહેશે. Confirmation Number મળ્ય પછી જ અરજી મ ન્ય ગણ શે.
(૧)

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

(૨)

Apply On line Click કરવુ.ાં આ પ્રમ ણે click કરવ થી (1) More Details તથ (2) Apply Now બટન

દે ખ શે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેર તની બધી જ વવગતોનો અભ્ય સ ઉમેદવ રોએ
કરવો. અને ત્ય રબ દ Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુ.ાં
(૩)

ુ ય નગર ધનયોજક, રાજ્યપધત્રત સેવા, વગગ -૧, ઉપર click કરવ થી જગ્ય ની વવગતો મળશે.
અધિક મખ્

(૪)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરવ થી Application Format દે ખ શે. Application Format મ ાં સૌ પ્રથમ
“Personal Details” ઉમેદવ રે ભરવી. (અહીં લ લ ફુદરર્ી (*) વનશ ની હોય તેની વવગતો ફરજજય ત

ભરવ ની રહેશે.) “Personal Details” મ ાં જય ાં Mobile Number અને email ID મ ગ્ાં ય છે , તેની વવગત
લખવી જેથી જરૂર જણ યે આયોગ ઉમેદવ રને મ રહતગ ર કરી શકે.
(૫)

Personal Details ભર ય બ દ Educational Details ભરવ મ ટે Educational Details પર click કરવુ ાં અને

પોત ની શૈક્ષબણક વવગતો ભરવી.
(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવુ ાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવ મ ગત

હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.
(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્ય ાં મ રહતી ભરવી. જે વધ ર નો અનુભવ ojas module મ ાં

સમ વવષ્ટ ન થતો હોય, તો સ દ ક ગળ પર ojas મ ાં જણ વ્ય મુજબન અનુભવન કોઠ પ્રમ ણે
આપે વધ ર ન અનુભવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી.
(૯)

તેની નીચે “Self declaration” મ ાં Yes / No પર click કરવુ.ાં

(૧૦) હવે save
generate

પર “click” કરવ થી તમ રો Data Save
થશે. જે ઉમેદવ રે

થશે. અહીં ઉમેદવ રનો

Application Number

સ ચવીને ર ખવ નો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેર તન સાંદભડમ ાં

આયોગ સ થેન કોઈ પણ પત્ર વ્યવહ રમ ાં તે દશ ડ વવ નો રહેશે.
(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમ ાં કોઇ સુધ ર -વધ ર કરવ ન હોય તો Edit Applicationમ ાં જઇને કરી શક શે,
આ સુવવધ અરજી Confirm કરત ાં પહેલ ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગય પછી/બ દ
આ સુવવધ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
(૧૨) હવે પેજન ઉપરન ભ ગમ ાં upload photo પર click કરો અહીં તમ રો application number type કરો
અને તમ રી Birth date type કરો. ત્ય રબ દ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload
કરવ ન છે . (ફોટ નુાં મ પ ૫ સે.મી. ઊંચ ઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળ ઈ અને signature નુ ાં મ પ ૨.૫
સે.મી. ઊંચ ઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળ ઈ ર ખવી) (photo અને signature upload

કરવ સૌ પ્રથમ

તમ રો photo અને signature .jpg Formatમ (ાં 10 KB) સ ઇઝ થી વધ રે નહીં તે રીતે Computer મ ાં હોવ
જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ન સ્ક્રીનમ થ
ાં ી જે ફ ઇલમ ાં .jpg Format મ ાં
તમ રો photo store થયેલ છે તે ફ ઇલને ત્ય થ
ાં ી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે

“Browse” Button ની બ જુમ ાં “Upload “ Button પર Click કરો હવે બ જુમ ાં તમ રો photo દે ખ શે. હવે

આજ રીતે signature પણ upload કરવ ની રહેશે.
(૧૩) હવે પેજન ઉપરન ભ ગમ ાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથ Birth
Date Type કય ડ બ દ Ok પર click કરવ થી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application

દે ખ શે. ઉમેદવ રે “Application preview” પર click કરી પોત ની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમ ાં સુધ રો
કરવ નો જણ ય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધ રો કરી લેવો. અરજી confirm કય ડ પહેલ
કોઇપણ પ્રક રનો સુધ રો અરજીમ ાં કરી શક શે. પરાં ત.ુ અરજી confirm થઇ ગય બ દ અરજીમ ાં કોઇપણ
સુધ રો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધ રવ ની જરૂર ન જણ ય તો જ confirm application પર click
કરવુ.ાં Confirm application પર click કરવ થી ઉમેદવ રની અરજીનો આયોગમ ાં online સ્વીક ર થઈ
જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ ક યડવ હી મ ટે જરૂરી હોઈ,
ઉમેદવ રે સ ચવવ નો રહેશે. Confirmation number વસવ ય કોઇપણ પત્રવ્યવહ ર કરી શક શે નહીં.
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અૂ ૂક ક ીી ર ખવી.

(૧૪) સ મ ન્ય કેટેગરીન ઉમેદવ રે ભરવ ની અરજી ફી નીચેન બે વવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે .
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સ મ ન્ય કેટેગરીન ઉમેદવ રે ભરવ ની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર
કલીક કરીને વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ ક ીવ ની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની
કોર્મ્યુટરની સુવવધ ધર વતી પોસ્ટ ઓરફસમ ાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચ ર્જ તા.
૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩:00 કલ ક સુધીમ ાં ભરવ ની રહેશે અને ફી ભય ડ અંગેન ુ ાં ચલણ મેળવવ નુાં રહેશે.
૨. ઓનલાઇન ફી :- જમ કર વવ મ ટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ાં અને વવગતો ભરવી અને
ત્ય ાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ાં ત્ય રબ દ આપેલ વવકલ્પોમ ાં “Net Banking for fee”
અથવ “ Other Payment Mode”ન વવકલ્પોમ થ
ાં ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો
ભરવી. ફી જમ થય બ દ આપને આપની ફી જમ થઇ ગઇ છે તેવ ુ ાં Screen પર લખ યેલ ુાં આવશે
અને E-Receipt મળશે. જેની Print ક ીી લેવી. જો પ્રરક્રય મ ાં કોઇ ખ મી હશે તો Screen પર આપની
ફી ભર યેલ નથી તેમ જોવ મળશે.
(૧૫)

સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ/ E-Receipt તથ confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે
ુ િ લાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ાર અચકુ
જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત કરીને, નીચે મજ
જોડીને આયોગને અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ ૦૩-૧૧-૨૦૧૬ થી કામકાજના સાત હદવસો
ુ ીમા આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની
અથાગત ૧૧-૧૧-૨૦૧૬ સિ
કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ાંુ પ્રમાિપત્રની
નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાંુ પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહહ (૩) ધનયત શૈક્ષબિક લાયકાતના
ુ વના પ્રમાિપત્ર નકલ
ડીિી પ્રમાિપત્રની નકલ (૪) ડીિીના અંતીમ વષગની માતસીટની નકલ (૫) અનભ
ુ િ જરૂરી હોય તો) (૬) સાંશોિન પત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
ુ િ જરૂરી
( જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
હોય તો) (૭) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ/પરિીત મહહલા ઉમેદવારે

ુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી
મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ (૮) ધવિવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પન
એફીડેવીટની નકલ

(૯) શારીહરક રીતે અશતત ઉમેદવારે સા.વ.ધવભાગના તા. ૧/૧૨/૨૦૦૮ના

ુ ા મજ
ુ િન ુ પ્રમાિપત્ર (૧૨) અન્ય લાગ ુ પડ્તા હોય તેવા આિાર/ પરુ ાવા.
પરીપત્રથી ધનયત થયેલ નમન
(૧૬) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં અને તેઓએ અરજીપત્રક સાથે જોડવાના
ુ િ લાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ાર અચકુ જોડીને
આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત કરીને, નીચે મજ
આયોગને અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ ૦૩-૧૧-૨૦૧૬ થી કામકાજના સાત હદવસો અથાગત
ુ ીમા આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં
૧૧-૧૧-૨૦૧૬ સિ
રૂિરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી ક્રેડીટ સટીની નકલ
(૩) જાધત પ્રમાિપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે ધનયત થયેલ સમય ગાળામા
ુ િન/ાંુ નવા ધનયત થયેલ નમન
ુ ા- પહરધશષ્ટ- (૪) નોન તલીમીલેયર
મેળવેલ ધનયત થયેલ પહરધશષ્ટ-ક મજ
પ્રમાિપત્ર(અંગેજીમા અપાત ુ એનેક્ષર-એ માન્ય નથી. (૫) ધનયત

શૈક્ષબિક લાયકાત ના

ડીિી

ુ વના પ્રમાિપત્ર નકલ (જો
પ્રમાિપત્રની નકલ (૬) ડીિીના અંતીમ વષગની માતસીટની નકલ (૭) અનભ
ુ િ જરૂરી હોય તો) (૮) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
નકલ/પહરિીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે શન નકલ (૦૯) ધવિવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા
ુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૦) શારીહરક રીતે અશતત ઉમેદવારે સા.વ.ધવભાગના
પન
ુ ા મજ
ુ િન ાંુ પ્રમાિપત્ર (૧૧) અન્ય લાગ ુ પડતા હોય
તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્રથી ધનયત થયેલ નમન
તેવા આિાર/પરુ ાવા.
(૧૭) દરે ક જાહેર ત મ ટે ઉમેદવ રે એક જ અરજી કરવી. આમ છત ,ાં સાંજોગોવશ ત, જો કોઇ ઉમેદવ રે એકથી
વધુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી, તેની સ થે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે મ ન્ય
ગણ શે અને અગ ઉની અરજી રદ્દ ગણવ મ ાં આવશે. અગ ઉની અરજી સ થે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમડ
થયેલ અરજી સ મે ગણવ મ ાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવ રે છે લ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સ થે વનયત ફી
ભરે લ નહીં હોય, તો આવ ઉમેદવ રની વનયત ફી સ થેની કન્ફમડ થયેલી છે લ્લી અરજી મ ન્ય ગણવ મ ાં
આવશે. જો ઉમેદવ રે એકથી વધુ અરજી સ થે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંર્ કરવ મ ાં આવશે નહીં.
અરજી ફી :
(૧) સ મ ન્ય કેટેગરીન ઉમેદવ રે પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ટલ સવવિસ ચ ર્જ ભરવ નો
રહેશે. અને ફી ભય ડ અંગેન ુાં ચલણ મેળવી ને અરજીપત્રક સ થે જોર્ીને રજુ કરવ નુ ાં રહેશે. અને જો ફી
ઓન લ ઈન ભરે લ હોય તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહેશે અને અરજીપત્રક સ થે જોર્ીને રજુ
કરવ ની રહેશે
(૨) મ ૂળ ગુજર તન અન મત કક્ષ ન ઉમેદવ રોએ અરજી ફી ભરવ ની રહેતી નથી
(૩) શ રીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવ રે ફી ભરવ ની નથી
(૪)

અન મત કક્ષ ન ઉમેદવ રો જો બબન અન મત જગ્ય મ ટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી
ભરવ ની રહેશે નહીં. તે વસવ યન ધોરણો બબન અન મત વગડન લ ગુ પર્શે.

(૫) ફી ભય ડ વગરની અરજી રદ થવ ને પ ત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સાંજોગોમ ાં
ુ ાકાત પરીક્ષામાાં િેસવા દે વામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓરફસ દ્વ ર
પ્રાથધમક કસોટી/રૂિરૂ મલ
જ સ્વીક રવ મ ાં આવશે, રોકર્મ ,ાં ર્ીમ ન્ર્ ડ્ર ફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ડ ર કે પે ઓર્ડ રન સ્વરૂપમ ાં આ
ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ લેવી.
ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાન ાંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર,
ુ િ લાયકાત િરાવતા નથી તેમ માલમ
આ જગ્યા ના ભરતી ધનયમો, તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મજ
પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પિ તિક્કે રદ કરવામાાં આવશે.

ુ ય નગર ધનયોજક, રાજ્યપધત્રત સેવા, વગગ -૧, ની જગ્યાના ભરતી ધનયમો, પહરક્ષા ધનયમો,
નોંિ : અધિક મખ્
અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની યાદી, વય મયાગદામાાં છુટછાટ, અરજી કયા
સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવગતો, પહરધશષ્ટ’ક’ નો નમનો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના
ના-વાાંિા પ્રમાિપત્રનો નમનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુ ધવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસિોડગ
અને આયોગની વેિસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in

ઉપર જોવા મળશે.

(એસ. એસ. પટવિગન)
સાંયતુ ત સબચવ
ત .- ૧૪- ૧૦-૨૦૧૬

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

