GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
On line applications are invited for the posts of the Deputy Director of
(Horticulture), Class-I in the Directors of Horticulture in Gujarat Horticulture
Service under the Agriculture and Co-Operation Department (Advt. 42 /2016-17)
between date:18/10/2016, 13.00 Hrs. to date 03/11/2016, 13.00 Hrs.
(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission
www.gpsc.gujarat.gov.in

for

all provisions of advertisement, General

Instructions, and the method of on line application.
Total No. of vacancy :-01( As below ) –`
Sr.
Categoryw
No.
1 Unreserved (General)
Total

Total Vacancy

Out of total Post reserved for
Women

01

00

01

00

Note:(1) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled Candidates.
Those candidates who have disability of O.L.(One leg affected) or O.A. (One Arm affected) or H. H.
( Hearing Hadicapped) having disability from 40% and above and up to 100%) can apply. The
candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
(2)The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category
and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.

Educational Qualification :(i) (a) possess a Ph. D. degree in any branch of Horticulture obtained from any of the
Universities incorporeted or established by or under the Central or State Act in India;
or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956; and have
about three years’ combined or Individual experience in Horticulture Research or
Horticulture
Engineering;

Extenstion Service or Horticulture
OR

Education or Horticulture

(ii) a second class post gradute degree in any branch of Horticulture obtained from any of
the Universities incorporeted or established by or under the Central or State Act in
India; or other educational institution recognized as such or declared to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956; and have
about five years’ combined or Individual experience in Horticulture Research or
Horticulture

Extenstion Service or Horticulture

Education or Horticulture

Engineering;
(iii) the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967
(iii) adequate knowledge of Gujatati or Hindi or both.
PAY:- Rs. 15,600/--Rs. 39,100/- ( Grade pay- Rs. 6,600)
AGE :-Not more than 40 years.Age will be calculated as on the last date of the receipt of
application.
Note: In following cases, upper age limit will be relaxed.
1

1 Women Candidates belonging Unreserved

05 Years (maximum up to 45 years.)

(General) S.C., S. T. & S.E.B.C. Category

2

Physically Disabled: In the case of physically 10 Years (maximum up to 45 years)
handicapped candidates, who have disability of
O.L.(One leg affected) or O.A. (One Arm
affected) or
H. H. (Hearing Hadicapped)
having disability from 40% and above and
up to 100%). No relaxation is available to the
candidates possessing other than the prescribed
physical disabilities.

3

A candidate who is already in Gujarat Govt. (i) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper are limit shall not apply.
service, either as a permanent or a Temporary
officiating continuously for six months and had
(ii) If experience is not prescribed as one of the
not crossed age limit prescribed for the
qualifications and a Govt.servant appointed to a
advertised post at the time of his first
post requiring a Medical, Engineering, Veterinary
appointment.
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.

Note:
(1) If the number of the candidates available for interview test is more, then Preliminary Test Will be
held. Tentative date of Preliminary Test is 27/11/2016. The Provisional Result will be declared tentatively
up to December, 2016. For Sylabus of Preliminary Test please refer Commission’s Web site
www.gpsc.gujarat.gov.in
(2) If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and
application received, 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

Candidates to be called for an interview

01

06

02

08

03

10

04 & more

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 University. 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 disable do not have to
pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other State have to pay application fee.
(S. S. Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
જાહેરાત ક્રમાાંક:

૪૨ /૨૦૧૬-૧૭, કષૃ િ અને સહકાર ષવભાગ હેઠળ ષનયામકશ્રી બાગાયત, હસ્તકની

નાયબ બાગાયત ષનયામક,

તા:-

ુ રાત રાજય સેવા વગગ -૧ની કુ લ-૦૧ જગ્યા માટે લાયક ઉમેદવારોથી
ગજ

ુ ીમા ઓનલાઈન
૧૮/૧૦/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધ

અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે .
(૨) આ જાહેરાત અ્વયે  ઓ

લા નાઅા અરકર ારતા લહેના તવાતવાર જાહેરાત ેાી ઓા “ જાહેરાતા

ેામા્યે   જોાવાઅલ’ અાઓ લા નાઅા અરકર ારવાા રીત તઓમજ અરકર ફી ભરવાા રીત અંાઓા
સ ૂચાાલ

આયે  ોાાા

લર જોવા તવાંત છઓ .

ાોટીે

બોર્ડ

લર

તી ા

આયે  ોાા

વઓબેાઇટ

www.gpsc.gujarat.gov.in

ત્યે  ારબાદ જ ઉમઓદવારે અરકર ારવાા રહેશઓ.

જગ્યે  ામ ં ાામ:- ાાયે  બ બાાાયે  ત તાયે  ામા, ગજરાત રાજયે   ેઓવા વાડ-૧ા કન-૦૦ (એા) જગ્યે  ા
અન. ાં..

ાેટેારી

કન જગ્યે  ા

ાેટેારીવાર

જગ્યે  ા

લૈાી

મહહનાલ માટે અાામત જગ્યે  ા
૧

બબાઅાામત (ેામા્યે  )
કન જગ્યે  ા

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

નોંધ:
(૧) ઉક્ત જગ્યે  ાલ લૈાી ાોઇ જગ્યે  ા શારીહરા અશક્તતા ધરાવતાં ઉમઓદવારો માટે અાામત ાી  .
લરં ત O.L. (One leg affected) અી વા O.A. (One Arm affected) ા શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા અી વા
HH ાે જેલ ૪૦% ાે તઓી  વધ અાઓ ૧૦૦% સધ ા શ્રવણા ખામ

ધરાવતાં હોયે   તઓવા ઉમઓદવારો અરકર ારી

શાે છઓ . આ તેવાયે   અ્યે   પ્રાારા શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો અરકર ારવાાઓ લાત્ર ાી  .
(૨) અાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારો બબાઅાામત જગ્યે  ા માટે અરકર ારી શાશઓ લરં ત તઓમાઓ લેંદા માટે ાા
ધોરણો બબાઅાામત ાક્ષાાા નાગ ં લર્શઓ.

Educational Qualification :(i) possess a Ph. D. degree in any branch of Horticulture obtained from any of the
Universities incorporeted or established by or under the Central or State Act in India;
or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956; and have

about three years’ combined or Individual experience in Horticulture Research or
Horticulture

Extenstion Service or Horticulture

Engineering;

Education or Horticulture

OR

(ii) a second class post gradute degree in any branch of Horticulture obtained from any of
the Universities incorporeted or established by or under the Central or State Act in
India; or other educational institution recognized as such or declared to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956; and have
about five years’ combined or Individual experience in Horticulture Research or
Horticulture

Extenstion Service or Horticulture

Education or Horticulture

Engineering;
(iii) the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Service Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967
(iv) adequate knowledge of Gujatati or Hindi or both.
PAY:- Rs. 15,600/--Rs. 39,100/- ( Grade pay- Rs. 6,600)
ુ જગ્યાના ભરતી ષનયમો અનસ
ુ ાર ઉપલી વયમયાગદા -૩૫ વિગની છે ,
ઉંમર:- ૪૦ વર્ડી  વધ ાહીં. (પ્રસ્તત
ુ રાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ ષવભાગના તા. ૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના જાહેરનામા ક્રમાાંક: જીએસ
પરાં ત ુ ગજ
ુ ાર ઉપલી વયમયાગદામાાં ૦૫ વિગની છૂટછાટ
/૩૬/૨૦૧૫/ સીઆરઆર/ ૧૧-૨૦૦૮/ ૨૮૨૩૨૩/ જી. ૫ અનસ
મળવાપાત્ર હોઈ આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાગદા ૪૦ વિગની ગણવાની રહે છે .)
(૧) ઉંમર અરકર સ્વ ાારવાા છઓ લ્ન તારીખાા રોજ ાણવામાં આવશઓ.
(૨) આ જગ્યે  ા માટે ઉલન વયે  મયે  ાડદા ૪૦ વર્ડા ઉંમર ઠરાવવામાં આવઓન છઓ , તઓમાં ા ચઓ દશાડવ્યે  ા મજબા
છૂટછાટ મળવાલાત્ર છઓ .
૧ બબા અાામત (ેામા્યે  ), અનસબચત

લાંચ વર્ડ (વધમાં વધ ૪૫ વર્ડા મયે  ાડદામાં)

જાતત. અનસબચત જાજાતત અાઓ
ેામાજજા શૈક્ષબણા રીતઓ લછાત વાડાા
મહહના ઉમઓદવારો
૨ શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો :- દે વર્ડ (વધમાં વધ ૪૫ વર્ડા મયે  ાડદામાં)
O.L. (One leg affected) અી વા O.A.
(One

Arm

affected)

ા

શારીહરા

અશક્તતા

ધરાવતા

ઉમઓદવારો

અી વા

HH ાે જેલ ૪૦% ાે તઓી  વધ અાઓ
૧૦૦%

સધ ા

શ્રવણા

ખામ

ધરાવતાં હોયે   તઓલાઓ જ મઓર્ીાન બોર્ડ ાા
તબ બ

પ્રમાણલત્રાઓ આધ ા ૧૦ વર્ડ

સધ ા

છૂટછાટ મળવાલાત્ર રહેશઓ. આ

તેવાયે   અ્યે   શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા
ઉમઓદવારો અરકર ારવાાઓ લાત્ર ાી 

૩ ગજરાત ેરાારાા ામડચારીલ ાે જેલ

(૧) જાહેરાતમાં નાયે  ાાત તરીાે અનભવ માંાઓન હોયે   તો

ગજરાત ેરાારા ાોારીમાં ાાયે  મ ધોરણઓ ઉલન વયે  મયે  ાડ દા નાગ લર્શઓ ાહીં
અી વા હંાામ ધોરણઓ ેળંા છ માે સધ

(૨) જાહેરાતમાં અનભવાઓ નાયે  ાાત તરીાે માંાઓન ા હોયે  

ાામા રી બજાવતા હોયે   અાઓ તઓલા પ્રી મ લરં ત ઇજાઓરી, તબ બ , ખઓત તવર્યે  ા, લશ બચહાત્ેાા
તામણાં ૂ જાહેરાતમાંા જગ્યે  ામાં દશાડવઓન લદવ ાે હર્પ્નોમાા જગ્યે  ા લર તામણાં ૂ લામઓન
વયે  મયે  ાડદાા

અંદર ી યે  ઓન હોયે   તઓવા ામડચારીાઓ જાહેરાતમાંા આવ નાયે  ાાત વાળી જગ્યે  ા

ામડચારીલ.

(Any such post) માટે ઉલન વયે  મયે  ાડ દા નાગ લર્શઓ
ાહીં.
(૩) જાહેરાતમાં દશાડ વઓન જગ્યે  ા માટે અનભવ એા
નાયે  ાાત તરીાે માંાઓન ા હોયે   ત્યે  ારે જે ેંવાડમાંી  બઢત
મળવાલાત્ર હોયે   તઓમાં ફરજ બજાવતા ામડચારીાઓ , તઓલએ
બજાવઓન ેઓવાાા ેમયે   અી વા વધમાં વધ લાંચ વર્ડા
છૂટછાટ તઓ બઓ લૈાી જે લછં હોયે   તઓટન છૂટછાટ મળશઓ.

નોંધ:
(૧)

પ્રાી તમા ાેોટી પછી જ

ુ ક્રમાનસ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને
તેના ગણ

ુ ાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો
રૂબરૂ મલ
ુ રાતી રહેશે. પ્રાથષમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે
ગજ
ઉપસ્સ્થત

રહેવાન ાંુ

રહેશે.

પ્રાી તમા

ાેોટીાો

અભ્યે  ાેક્રમ

આયે  ોાા

વઓબેાઇટ

ુ ના
http://gpsc.gujarat.gov.in લર જોવા તવાંત છઓ . પ્રાથમીક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણ
૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને

ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેશે.
સબાંષધત ષવિયના ૨૦૦ ગણ

ુ ભાર પ્રાથષમક કસોટીના ૩૦૦ ગણ
ુ માથી મેળવેલ ગણ
ુ અને
(૨) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર રુબરુ મલ
ુ ાકાતના
૫૦ ટકા ગણ

ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે
૧૦૦ ગણ

ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર અને રુબરુ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી
પ્રાથષમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર ગણી કુ લ ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી ગણ
ુ આપવામાાં આવશે.
મેળવેલ ગણ

(૩)

રૂબરૂ મનાાાતમાં આયે  ોાા સચાાલ /ધોરણો મજબ જાહેરાતમાં દશાડ વઓન ાેટેારીવાઅઝ જગ્યે  ાા

ેંખ્યે  ાાઓધ્યે  ાાઓ નઅ ા ચઓ મજબ અનેરવામા આવશઓ.
કન જગ્યે  ાલ

કન જગ્યે  ાલ લૈાી રૂબરૂ મનાાાત માટે બોનાવવામાં
આવાાર ઉમઓદવારોા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ ાે તઓી  વધ

ેંખ્યે  ા

કન જગ્યે  ાલી  ૦૩ ાણા

(૪) જો યતાવેીટીએ માાડ શ ટમાં ટાાવારી દશાડવઓન ા હોયે   તો ઉમઓદવારે ટાાવારી ાણવા માટે ા
ફોર્મયન
ડ ા/ આધાર અરકર ેાી ઓ

રજૂ ારવાાા રહેશઓ.

(૫) જો ઉમઓદવાર તવદે શા યતાવેીટીા લદવ મઓળવઓન હશઓ તો તઓવ લદવ ા ભારતમાં મા્યે  તા/
ેમાક્ષતા ાણવા અંાઓ જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ ારવાાા રહેશ,ઓ તી ા ેમયે   મયે  ાડદામાં આ અંાઓાા
આધાર પરાવા રજૂ ારવાા જવાબદારી ેંબતં ધત ઉમઓદવારા રે હશઓ. આ બાબતઓ આયે  ોાા ાોઇ
જવાબદારી/ફરજ રહેત ાી  અાઓ ેમયે  મયે  ાડ દા બાદ આ અંાઓા રજૂઆત લણ તવચારણામા નઓવામા
આવશઓ ાહી, જેા ેંબતં ધત તમામઓ ખાે ાોંધ નઓવ .

અરજી ફી: - બબાઅાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરકર ફી ભરવાા રહેશઓ. મ ૂળ ગજરાતાા
અાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારોએ

ફી ભરવાા ાી  તી ા અ્યે   રાજયે  ાા અાામત વાડાા ઉમઓદવારોએ ફી

ભરવાા રહેશઓ.
(એે. એે.લટવધડા)
ેંયાત ેબચવ
ગજરાત જાહેર ેઓવા આયે  ોા

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.

નાગરરકત્વ:-

ઉમઓદવાર, (ા) ભારતાો ાાાહરા

અી વા (ખ) ાઓલાળાો પ્રજાજા અી વા (ા) ભ ૂતાાાો પ્રજાજા અી વા (ઘ)

તતબઓટ ાો તાવાડતેત જે ભારતમાં ાાયે  મ વેવાટ ારવાાા ઇરાદાી  ૧ન જા્યઆરી,૧૯૬૨ લહેનાં ભારતમાં
આવઓના હોવા જોઇએ ,અી વા (ચ) મ ૂળ ભારત યે   વ્યે  ક્ક્ત ાે જે ભારતમાં ાાયે  મ વેવાટ ારવાાા ઇરાદાી 
લાહાસ્તાા, પ ૂવડ લાહાસ્તાા,(બાંગ્નાદે શ) બમાડ (ર્મયે  ાામાર),શ્ર નંાા, ાે્યે  ા, યાા્ર્ા, જેવા પ ૂવડ આહિાાાા દે શો,
ેંયક્ત પ્રજાેત્તાા ટાંઝાા યે  ા, ઝાંબ યે  ા, મનાવ , ઝૈર, ઇી ોલ યે  ા, અી વા તવયે  ઓટાામી  સ્ી ળાંતર ારીાઓ આવઓન
હોવા જોઇએ. લરં ત લઓટા ક્રમાંા (ખ),(ા),(ઘ),અાઓ (ચ)માં આવતા ઉમઓદવારોાા હાસ્ેામાં ેરાારે લાત્રતા
પ્રમાણલત્ર આલઓન હોવ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ ષવચારણામાાં
લેશે. અને જો ષનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ ષનમણ ૂક આપશે.
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:ઓનલાઇન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક: ૧૫
ુ વેલ (ઉમેદવારીને સાંબષધત) પ્રમાણપત્રો/અને લાગ ુ પડતા આધાર પર
ુ ાવાની પ્રમાણણત કરે લ નકલો
અને ૧૬મા સચ
ુ ાર અચક
ુ જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ ષવગત મજ
ુ બ સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક ષનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામા
ક્રમાાંનસ
ુ ાવા જોડવામા આવેલ નહીં હોયતો
આયોગમાાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો તે પૈકી કોઈપણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પર
ુ ી ગણી રદ કરાશે
અરજી અધર
ુ ના :- સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક ષનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામા આયોગમાાં જમા થઈ ગયા બાદ નહીં
ખાસ અગત્યની સચ
જોડેલ ખટુ તા પ્રમાણપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે સ્સ્વકારવા બાબતે કોઈપણ રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા
આવશે તો આયોગ દ્વારા ષવચારણામા લેવાશે નહીં
અરજી ફી:
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સષવિસ ચાર્જ
ુ રાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૨) મ ૂળ ગજ
(૩) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી
૩. ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુ પડશે.
(૧) 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.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.
(૩) અરજી ફી વગરની અણિમ નકલ ષવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો
ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ણબનઅનામત ધોરણો લાગ ુ પડશે.
(૫) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી
કરી શકે છે .
ુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા
(૬) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમક
ુ ુ િ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ષસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પર
ુ ુ િ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ષવચારણા થઇ શકે છે , પર
ુ ુ િ તેમજ
ગણવાન ાંુ નથી,આ જગ્યાઓ પર પર
મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે
પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે .)
ુ ુ િ ઉમેદવાર અરજી
(૭) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પર
ુ ુ િ ઉમેદવારોની ષવચારણા
કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પર
ુ ે પર
ુ ા
થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પર
પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ ષવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર
ુ ુ િ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં
પસાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પર
આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨
ુ ુ િ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે .)
પર
(૮) એા જાહેરાત માટે એા જ અરકર ારી શાાશઓ. એા જાહેરાત માટે એા ી  વધ અરકર ારે ન હશઓ તો ઉમઓદવારી
રદ ારવામાં આવશઓ.
૪.

જન્મ તારીખ:

(૧) આયે  ોા જ્મ તારીખાા પરાવા માટે એે. એે. ે બોર્ડ દ્વારા અલાયે  ઓન એે. એે. ે . ઇ.પ્રમાણલત્ર જ
મા્યે   રાખઓ છઓ . લરં ત આ પ્રમાણલત્રમાં દશાડવઓન જ્મતારીખ ખોટી હોવાન ં ઉમઓદવાર માાઓ તો ેક્ષમ અતધાારીએ
આલઓન વયે   અાઓ અતધવાેાા પ્રમાણલત્રા

પ્રમાબણત ાાન મોાનવાા

રહેશઓ. આ પ્રમાણલત્રમાં અતધકૃત

અતધાારીએ સ્લષ્ટલણઓ જણાવઓન હોવ ં જોઇએ ાે તઓલએ એે. એે. ે . ાે તઓા લરીક્ષાન ં મ ૂળ પ્રમાણલત્ર તલાેઓન
છઓ અાઓ લોતાા ેમક્ષ રજૂ ારવામાં આવઓન પરાવાલાઓ આધારે ઉમઓદવારા ેાચ જ્મતારીખ ............ છઓ . જે
એે. એે. ે . ાે તઓા ેમાક્ષ લરીક્ષાાા પ્રમાણલત્રમાં દશાડવઓન જ્મતારીખ ારતાં જદી છઓ તી ા માાવાાઓ પરત ં
ાારણ છઓ . ઉમઓદવારે રજ ારે ન વયે   અાઓ અતધવાેન ં પ્રમાણલત્ર તઓા તવશ્વાેહતાડ(credibility)ાા આધારે સ્વ ાાર ાે
અસ્વ ાારાો તાણડયે   આયે  ોા દ્વારા નઓવામાં આવશઓ.
(૨) ઉમઓદવારે અરકર લત્રામાં દશાડવઓન જ્મ તારીખમાં લાછળી  ાોઇલણ ાારણેર
૫.

ફેરફાર ી અ શાશઓ ાહી.

શૈક્ષણણક લાયકાત:-

(૧) ઉમઓદવાર જાહેરાતમાં દશાડવઓન શૈક્ષબણા નાયે  ાાત અરકર સ્વ ાારવાા છઓ લ્ન તારીખાા રોજ ધરાવતા હોવા
જોઇએ.

(૨) ઉમઓદવારે શૈક્ષબણા નાયે  ાાત મા્યે   યતાવતેિટી/ેંસ્ી ામાી  મઓળવઓન હોવ જોઇએ.
(૩) ઉમઓદવારે અરકર ેાી ઓ મા્યે   યતાવતેિટી/ેંસ્ી ાાા ગણ લત્રા (બધા જ વર્ો/ેઓમઓસ્ટર)અાઓ લદવ
પ્રમાણલત્રોા સ્વયે  ં પ્રમાબણત ાાન રજ ારવાા રહેશ.ઓ શાળા/ાોનઓજાા આચાયે  ડ દ્વારા અલાયે  ઓન પ્રમાણલત્ર મા્યે  
ાણવામાં આવશઓ ાહી.
(૪) શૈક્ષબણા નાયે  ાાત ાામચનાઉ ધોરણઓ મા્યે   રાખવ તઓવો ઉમઓદવાર ાો હક્ક દાવો સ્વ ાારવામાં આવશઓ ાહી.
(૫)

જાહેરાતમાં દશાડવઓન નાયે  ાાતા ેમાક્ષ નાયે  ાાત ઉમઓદવાર ધરાવઓ છઓ તઓવો તઓમાો હક્ક દાવો હોયે   તો

આવા ઉમઓદવારે ેમાક્ષતા પ્રસ્ી ાતલત ારતા આદે શો/અતધકૃતતાા તવાતો આલવાા રહેશઓ.
૬.
(૧)

ુ વ :અનભ
માંાઓન અનભવ, અરકર સ્વ ાારવાા છઓ લ્ન તારીખાા રોજ ાણવામાં આવશઓ.

(૨) (અ) જાહેરાતમાં અ્યે  ી ા જોાવાઇ ારવામાં ા આવ હોયે   તો જરૂરી નાયે  ાાતો મઓળવવામાં આવઓ તઓ તારીખી  ,
(બ) અરકર સ્વ ાારવાા છઓ લ્ન તારીખાા ેંદભડમાં અનભવ ાણવામાં આવશઓ.
(૩) ઉમઓદવારે અરકરમાં જે અનભવ દશાડવન
ઓ હોયે   તઓાા ેમી ડામાં અનભવાો ેમયે  ાાળો (હદવે, માે, વર્ડ),
મ ૂળ લાાર અાઓ કન લાારા

તવાતો તી ા બજાવઓન ફરજોાો પ્રાાર/મઓળવઓન અનભવા તવાતો ેાી ઓન ં

પ્રમાણલત્ર રજ ારવાન ં રહેશઓ. આવ ં

પ્રમાણલત્ર ેંસ્ી ાાા નઓટરલઓર્ લર ેક્ષમ ેત્તાતધાારીા ેહી અાઓ તારીખ

ેાી ઓન ં રજ ારવાન ં રહેશ.ઓ
(૪) ઉમઓદવારે રજ ારે ન અનભવાા પ્રમાણલત્રમાં લાછળી  ાોઇ ફેરફાર ારવાા તવાંત મા્યે   રાખવામાં આવશઓ
ાહીં.અરકર ાયે  ાડ લછી અનભવાા ાવા પ્રમાણલત્રો ક્સ્વાારવામાં આવશઓ ાહી.
(૫) અંશાાન ા, રોજજિંદા વઓતાદાર, એપ્રઓ્ટીેશ લ, તાન મ , માાદવઓતા, આમંતત્રત ફૅાલ્ટી તરીાે
ઉમઓદવારે મઓળવઓન અનભવ મા્યે   અનભવ તરીાે ાણત્ર માં નઓવામાં આવશઓ ાહીં.
૭.

ુ ૂણચત જાષત, અનસ
ુ ૂણચત જનજાષત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ , તેમજ ણબન અનામત વગગ ના
અનસ

આષથિક રીતે નબળા વગો:(૧) મ ૂળ ગજરાતાા

ુ ૂણચત જાષત, અનસ
ુ ૂણચત જનજાષત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ તેમજ ના
અનસ

ઉમેદવારોને જ અનામત વગગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
ુ ૂણચત જાષત, અનસ
ુ ૂણચત જનજાષત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગ ના હોય
(૨) અનસ
તેની ષવગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરષશષ્ટની સાંબષાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત વગગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ ામાાં
(૪) અનામત વગગ નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અષધકારી દ્વારા ષનયત નમન
આપવામાાં આવેલ જાષત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાષત

પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર
બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ અને ણબનઅનામત વગગ ના આષથિક રીતે નબળા વગગ , ના ઉમેદવારોને
અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગ માાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.

(૬) (ા) ેામાજજા અાઓ શૈક્ષબણા રીતઓ લછાત વાડાા ઉમઓદવારોએ ઉન્નત વાડમાં ેમાવઓશ ા ી તો હોવા
અંાઓન ં ેામાજજા ્યે  ાયે   અાઓ અતધાાહરતા તવભાાાા તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ાા ઠરાવી 

તાયે  ત ી યે  ઓન

લહરતશષ્ટ (ા)(ગજરાત માં) ાા ામાામાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ાા રોજ પ ૂરા ી યે  ઓન ૨૦૧૫-૧૬ાા ાાણાાીયે  
વર્ડા

આવાાઓ

ધ્યે  ાાઓ

નઅાઓ

આલવામાં

આવઓન

પ્રમાણલત્ર

રજ

ારવાન ં

રહેશઓ.

આ

લહરતશષ્ટ (ા)(ગજરાત માં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ાા રોજ અી વા ત્યે  ારબાદ ેક્ષમ અતધાારીએ આલઓન હોવ ં
જોઅએ.
(ખ) ઉન્ન્ત વગગ મા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ુ પ્રમાણપત્ર માતા-ષપતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા આવત ાંુ
હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ષપતાની આવકમા ફેરફાર થતો
હોયતો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાણણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ
અષધકારી સમક્ષ કરવાની રહેશે. આ રીતે સક્ષમ અષધકારીને જાણ કયાગબાદ સક્ષમ અષધકારીએ જે ષનણગય
લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહેશે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત ન
કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળે લો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ દ્વારા કરવામા
આવતી કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.
(ગ) પરરણીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ષપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાન ાંુ રહેશે, જો
આવા ઉમેદવારોએ તેમના પષતની આવકના સાંદભગમાાં આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ કરવામાાં
આવશે.

(ધ) અરજી સાથે ‘પરરષશષ્ટ (ક)’ ના બદલે એનેક્ષર-A (અંિેજીમાાં) રજુ કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવશે.
કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટેન ાંુ છે .

(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરષશષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં
આવશે અને ણબનઅનામત જગ્યા માટે પણ ષવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
ુ બ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારોની સાથે ષનયત
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ુ વની લાયકાત, ણબનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના
ધોરણો (અથાગ ત વયમયાગ દા ,અનભ
ુ વત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો
કરતાાં વધ ુ ષવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા ષસવાય પોતાની ગણ
ણબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાષત અંગે જે ષવગત દશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ષવનાંતી માન્ય રાખવામાાં
આવશે નહી.

૮.

માજી સૈષનક:-

(૧) માકર ેૈતાા ઉમઓદવારોએ અરકરલત્રામાં તવાતો આલવાા રહેશઓ.
(૨) માકર ેૈતાા ઉમઓદવારે હર્સ્ચાર્જ બાા ાાન અરકરલત્રા ેાી ઓ અચ ૂા મોાનવાા

રહેશઓ.

૯. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:-

(ા) શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારોએ અરકરલત્રામાં તવાતો આલવાા રહેશઓ.
(ખ) O.A.(One Arm affected)ની શારીહરા અશક્તતા ૪૦% ાે તઓી  વધ અાઓ ૧૦૦% સધ ા હોયે   તઓવા
ઉમઓદવારાઓ જ શારીહરા અશક્તતાાો નાભ મળવાલાત્ર રહેશઓ. ઉમેદવારોાઓ શારીહરા અશક્તતાાો નાભ
મઓળવવા ઇચ્છતા ઉમઓદવારે (જાહેરાતમાં આવા ઉમઓદવારો અરકર ારવાાઓ લાત્ર ાણઓન હોયે   તો જ)
(૧)અંધત્વ અી વા લછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવણા ખામ (૩) હનાચના અશક્તતા અી વા માજાો નાવો તઓ
લૈાીા ) ાઇ શારીહરા અશક્તતા છઓ તઓ દશાડ વવ.ં
(ા) જાહેરાતમાં શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારો માટે અાામત જગ્યે  ા દશાડ વઓન ા હોયે  , લરં ત
જગ્યે  ાા ફરજોાઓ અનરૂલ જે પ્રાારા શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારોાઓ લાત્ર ાણઓન હોયે   તઓલ
તઓ જાહેરાત માટે અરકર ારી શાશઓ.આવા પ્રેંાઓ ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશઓ.
(ઘ) શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારે તઓાા

ેમી ડામાં ેામા્યે   વહીવટ તવભાાાા તા.૧-૧૨-

૨૦૦૮ ાા લહરલત્ર ક્રમાંા-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ા-૨,ી  તાયે  ત ી યે  ઓન ામ ૂાામાં ેરાારી હોક્સ્લટનાા
સતપ્રટે્ર્ે્ટ/તેતવન ેર્જા/મઓર્ીાન બોર્ડ દ્વારા આલવામાં આવઓન પ્રમાણલત્રા ાાન અરકર ેાી ઓ અચ ૂા
મોાનવાા

રહેશ.ઓ જો પ્રમાણલત્રા

ાાન ેામઓન ારવામાં ાહીં આવઓન હોયે   તો તઓ લાછળી 

ક્સ્વાારવામાં આવશઓ ાહીં શારીહરા અશક્તતા ઉમઓદવાર તરીાેાો નાભ મળવાલાત્ર ી શઓ ાહીં.
(ચ) ૪૦% ાે તઓી  વધ અાઓ ૧૦૦% સધ ા દ્રષ્ષ્ટહીાતાા અશાતતા ધરાવતા અી વા નખવા માટે
અેમી ડ હોયે   તઓવા (જાહેરાતમાં આવા ઉમઓદવારો અરકર ારવાાઓ લાત્ર ાણઓન હોયે   તો જ) ઉમઓદવારોએ
લાનાઅા અરકરલત્રામાં નહીયે  ાા સતવધા મઓળવવા માટે જણાવવાન ં રહેશઓ. લાછળી  આવ સતવધા
મઓળવવાા તવાંત તવચારણામાં નઓવામાં આવશઓ ાહી. આવા ઉમઓદવાર સ્ાાતાાા પ્રી મ વર્ડમાં અભ્યે  ાે
ારત વ્યે  ાતતાઓ નહીયે  ા તરીાે રાખ શાશઓ.
(છ)

શારીહરા અશક્તતા ધરાવતા ઉમઓદવારોાા હાસ્ેામાં અરકર ાયે  ાડા તારીખ બાદ ભરત પ્રહક્રયે  ાાા

ાોઅલણ તબક્કઓ જે ાોઅ ઉમઓદવાર “Physical Disable’ (શારીહરા અશાત)

બાઓ તઓ અંાઓ જરૂરી

દસ્તાવઓજો/પ ૂરાવાલ રજૂ ારે તો તઓવા ઉમઓદવારા રજૂઆત મળ્યે  ા તારીખ લછીાા ભરત પ્રહક્રયે  ાાા જે
લણ તબક્કા બાાી હોયે   તઓ તબક્કાી  જ તઓવા ઉમઓદવારાઓ “PD” ( શારીહરા અશાત) ઉમઓદવાર તરીાેાા

મળવાલાત્ર નાભ/છૂટછાટ મળવાલાત્ર ી શઓ. આવા નાભો ાે છૂટછાટ ભરત

પ્રહક્રયે  ાાા પ ૂણડ ી યે  ઓન

તબક્કાલ માટે લશ્ચાદવતી અેરી  આલ શાાશઓ ાહહિં.
૧૦. મરહલા ઉમેદવાર:મહહનાલા

અાામત જ્ગગ્યે  ાલ માટે જો યે  ોગ્યે   મહહના ઉમઓદવાર ઉલનબ્ધ ાહીં ી ાયે   તો તઓા જગ્યે  ા જે તઓ ાક્ષાાા

(category) પરર્ ઉમઓદવારોાઓ ફાળવ શાાશઓ.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈષનક, શારીરરક અશક્તતા ,મરહલા કે ષવધવા પૈકીના ષવકલ્પો પૈકી
એક થી વધ ુ ષવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા ષવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે
મળશે.
૧૧. ષવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર ષવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ાંુ અન્યથા “લાગ ુ પડત ાંુ નથી”
એમ દશાગ વવ.ાંુ
ુ : લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ાંુ અન્યથા
(૨) ષવધવા ઉમેદવારે જો પન
“લાગ ુ પડત ાંુ નથી” એમ દશાગ વવ.ાંુ
ુ : લગ્ન કરે લ ન હોય અને ષવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો
(૩) ષવધવા ઉમેદવારે પન
ુ : લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફડેષવટ રજુ કરવાની રહેશે.
અરજી સાથે પન
ુ બ તેઓએ મેળવેલ ગણ
ુ માાં પાાંચ ટકા ગણ
ુ ઉમેરવામાાં
(૪) ષવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
આવશે.
(૫) કોઈ મરહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ષવધવા” ન હોય,પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ
અથવા જાહેરાત પ્રષસધ્ધ થયા ની તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયા ના કોઈ પણ તબક્કે
“ષવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “ષવધવા મરહલા
ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે .
૧૨

ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગજરાત ેરાારાા ેરાારી /અધડ ેરાારી/ ેરાાર હસ્તાાા ાોલોરે શા /ાંલા લમાં ેઓવા બજાવતા

અતધાારીલ / ામડચારીલ આયે  ોાા જાહેરાતાા ેંદભડમાં બારોબાર અરકર ારી શાશઓ અાઓ તઓા જાણ
ઉમઓદવારે લોતાાા તવભાા/ખાતા/ાચઓરીાઓ અરકર ાયે  ાડા તારીખી  હદા-૭ માં અચ ૂા ારવાા રહેશઓ.જો
ઉમઓદવારાા તાયે  ોક્તા તરફી 

અરકર મોાનવાા

છઓ લ્ન

તારીખ બાદ ૩૦ હદવેમાં અરકર ારવાા

લરવાાા ાહીં આલવાા જાણ ારવામાં આવશઓ તો તઓલા અરકર ાામંજર ારી ઉમઓદવારી રદ ારવામાં
આવશઓ
(૨)

ાે્દ્ર ેરાારા અી વા અ્યે   ાોઇલણ રાજ્યે   ેરાારા ાોારીમાં હોયે   તઓવા ઉમઓદવારે ખાતા મારફત

અરકર મોાનવાા રહેશઓ અી વા આ અરકર ેાી ઓ તામણ ૂા અતધાારીન ં ાા વાંધા પ્રમાણલત્ર રજ ારવાન ં રહેશઓ.

(૩)

રૂબરૂ મનાાાત ેમયે  ઓ

ઉમઓદવારે ેક્ષમ અતધાારી દ્વારા આલવામાં આવઓન ાા વાંધા પ્રમાણલત્ર રજ

ારવાન ં રહેશ.ઓ
૧૩. ગે રલાયક ઉમેદવાર:ગજરાત જાહેર ેઓવા આયે  ોા ાે અ્યે   જાહેર ેઓવા આયે  ોા અી વા અ્યે   ેરાારી /અધડ ેરાારી /ેરાાર હસ્તાા
ેંસ્ી ાલ દ્વારા ઉમઓદવાર ક્યારે યે   લણ ાઓરનાયે  ા ઠરાવઓન હોયે   તો તઓા

તવાત અરકરલત્રામાં આલવાા રહેશઓ. જો

ઉમઓદવારાો ાઓરનાયે  ાાો ેમયે   ચાલ હશઓ તો આવા ઉમઓદવારા અરકર રદ ી વાાઓ લાત્ર બાશઓ.
૧૪.

ફરજજયાત ષનવ ૃષત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અાાઉ ઉમઓદવારાઓ ેરાારી ેઓવા/ ેરાાર હસ્તાા ાંલા ાે બોર્ડ ાોલોરે શામાંી  ક્યારે યે   લણ

ફરજજયે  ાત

તાવ ૃતત્ત, રખેદ ાે બરતરફ ારવામાં આવઓન હોયે   તો અરકરલત્રામાં તઓા તવાત આલવાા રહેશઓ.
૧૫.

અગત્યની જોગવાઇઓ:ુ રવાની થાય છે .જે માટે The Gujarat
(૧) આ જગ્યાની ષનમણ ૂક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પ્રરક્રયા અનસ

ુ ાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાથષમક
public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનસ
ુ ાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથષમક કસોટીના ગણ
ુ ક્રમાાંનસ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની
કસોટી અને રૂબરૂ મલ
ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને

ુ ાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ાંુ માધ્યમ આયોગ અન્યથા
રૂબરૂ મલ

ુ રાતી રહેશે. પ્રાથષમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે અને
નક્કી કરશે નહીં તો ગજ
ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ાંુ રહેશે.
ુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે બોલાવવાના
(૨) પ્રાથષમક કસોટીમા મેળવેલ ગણ
ુ હશે તો રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે
થતાાં ઉમેદવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથષમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણ
પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે ષવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબષાં ધત ષવિયના ૨૦૦ ગણ
ુ ના ૨૦૦
(૩) પ્રાથષમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણ
પ્રશ્નો રહેશે.
ુ ભાર પ્રાથષમક કસોટીના ૩૦૦ ગણ
ુ માથી મેળવેલ ગણ
ુ અને ૫૦
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી
ટકા ગણ

ુ ના
મેળવેલ ગણ

આધારે કરવામાાં આવશે એટલે કે પ્રાથષમક

ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મેળવેલ ગણ
ુ ને
કસોટીમા ૩૦૦ ગણ
ુ ભાર ગણી કલ
ુ માાંથી ગણ
ુ આપવામા આવશે.
૫૦ ટકા ગણ
ૂ ૧૦૦ ગણ
ુ ાકાતના આધારે પસાંદગી
નોધ:-અસાધારણ સાંજોગો તથા અપવાદ રૂપ રકસ્સામાાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂબરૂ મલ
પ્રરક્રયા અપનાવવાનો ષનણગય લેવાનો આયોગને અષધકાર રહે છે .

ુ માાંથી ૧૫૦ ગણ
ુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથષમક કસોટીમા ૩૦૦ ગણ
ુ માાંથી ૬૦ ગણ
ુ મેળવશે તોલેણખત પ્રાથષમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર મજ
ુ બ ૨૫ ગણ
ુ અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના
ગણ
ુ ભાર મજ
ુ બ ૩૦ ગણ
ુ એમ કલ
ુ થશે .પ્રાથષમક કસોટી/ અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના કલ
૫૦ ટકા ગણ
ૂ ૫૫ ગણ
ૂ :-૧૦૦
ુ માાંથી પસાંદગી માટેન ાંુ લાયકી ધોરણ ણબન અનામત વગગ અને અનામતવગગ ના ઉમેદવારો માટે નીચે મજ
ુ બ
ગણ
રાખવામાાં આવે છે
વગગ -૧અને ૨(પરૂુ િ)

ક્રમ

વગગ (Category)

વગગ -૧ અને ૨ (મરહલા )

૧

ણબનઅનામત(સામાન્ય) વગગ

૫૦

૪૫

૨

સા.શૈ.પ.વગગ

૩૫

૩૧

૩

અન.ુ જાષત

૩૫

૩૧

૪

અન ુ જન જાષત

૩૫

૩૧

ુ ાકાતને આધારે જ પસદગી અંગે
(૫) અપવાદ રૂપ રકસ્સામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના ગણ
ુ ને આધારે ઉપર
આયોગ દ્વારા ષનણગય લેવામાાં આવશે જેમા પસાંદગીન ાંુ લાયકીધોરણ માત્ર રૂબરૂ મલ
ુ બન ાંુ રહેશે.
જણાવ્યા મજ
(૬) પ્રાથષમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ ષવકલ્પ
આપવામાાં આવશે, પાાંચમો ષવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહેશે. જો ઉમેદવારે તમામ ષવકલ્પો ખાલી રાખ્યા
ુ Negative
હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબના ષનષશ્રત ૦.૩ ટકા ગણ
Marks મેળવેલ માકગ સ માથી કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો ષવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય
ુ કાપવાના રહેશે. અથાગ ત માત્ર E ‘Not attended’ ષવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે
તો “શ ૂન્ય” ગણ
ુ કાપવામાાં આવશે નહીં.
કોઇ નેગેટીવ ગણ
(૭)

આ રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સ ૂચનાઓ/ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ કે ટેગરીવાર જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ,
નીચે મુજબ અનુસરવાનુાં રહેશે :-

(૮)
(૯)

કલ
ૂ જ્ગગ્યાઓની સાંખ્યા

કલ
ૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સખ્યાાં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

કલ
ૂ જ્ગગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

પ્રાથષમક કસોટીમાાં કલ
ૂ ગુણના ૧૦% થી ઓછા ગુણ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં.
જાહેરાતમાાં ઠરાવેલ લઘુત્તમ લાયકાત તેમજ અનુભવ કરતાાં વધુ શૈક્ષણણક લાયકાત અને/ અથવા વધુ અનુભવ અને/ અથવા
લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગ રદત કરી શકશે.

(૧૦)

માજી સૈષનકો તથા

4tt શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંષધત કેટેગરીના માજી સૈષનકો તથા શારીરરક અશક્ત
ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લધુતમ ગુણ મેળવતા હશે તેમને સબાંષધત કે ટેગરીની અનામત જગ્યા સામે
ગણવામાાં આવશે. જો જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ
લધુતમ ગુણ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પુરતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સાંબષધત કેટેગરીના લધુતમ
ગુણના ૧૦% ધોરણ હળવુ કરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે.
(૧૧)

મરહલા ઉમેદવારો માટે લધુતમ ગુણના ૧૦% નુાં ધોરણ હળવુ કરીને પસાંદગી પદ્ધષત અનુસરવાની રહેશે અને રૂબરૂ

મુલાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી વધુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ
થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદવારોની પ્રતોક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી
ગણવામાાં આવશે. આ જોગવાઇ મુજબ લધુતમ લાયકી ધોરણ આ મુજબ રહેશે. ણબનઅનામત વગગના મરહલા ઉમેદવારો માટે
૪૫ ગુણ તેમજ અનામત વગગ ના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગુણ રાખવામાાં આવશે.

ુ ાકાત:૧૬. રૂબરૂ મલ
(૧) રૂબરૂ મનાાાત આયે  ોાા ાચઓરી ખાતઓ જ નઓવામાં આવશઓ. ઉમઓદવારે લોતાાા ખચે ઉલક્સ્ી ત ી વાન ં રહેશ.ઓ
(૨) અનસ ૂબચત જાતત, અનસ ૂબચત જા જાતતાા ઉમઓદવારો તી ા બઓરોજાાર ઉમઓદવારો ાે જેલાા માતા-તલતાા
વાતર્િા આવા આવાવઓરા ાઓ લાત્ર ા હોયે   તઓલાઓ તઓમાા રહેઠાણાા સ્ી ળઓ ી  રૂબરૂ મનાાાત માટે આવવા તી ા જવા
માટે ગજરાત એે.ટી. તાામ દ્વારા તાયે  ત ી યે  ઓન હટાીટાા

દર પ્રમાણઓ બે ભાડં મળવાલાત્ર ી શઓ. આ માટે

ઉમઓદવારે રૂબરૂ મનાાાતાા હદવેઓ તાયે  ત ફોમડ ભરવાન રહેશઓ અાઓ તઓા ેાી ઓ અેન હટહાટ રજ ારવાા રહેશઓ.
(૩) રૂબરૂ મનાાાતાા હદવેઓ રૂબરૂ મનાાાતાા લત્રમાં દશાડવવામાં આવઓન અેન પ્રમાણલત્રો રજ ારવાાા રહેશઓ.
જો ઉમઓદવાર અેન પ્રમાણલત્ર રજ ારશઓ ાહીં તો તઓલ રૂબરૂ મનાાાત માટે લાત્ર બાશઓ ાહીં તઓા ખાે ાોંધ
નઓવ .

(૪) ઇ્ટરવ્ય ાતમટી દ્વારા રૂબરૂ મનાાાતમાં ઉમઓદવારોાા એાંદર દે ખાવ (Overall Performance)ાઓ ધ્યે  ાાઓ નઓવામાં
આવશઓ અાઓ ઇ્ટરવ્ય ાતમટી ઇ્ટરવ્ય દરર્મયે  ાા ઉમઓદવારાા Overall Performance ાઓ ધ્યે  ાામાં રાખ ાઓ ચચાડ
તવચારણા ાયે  ાડ બાદ ેવાડનમતઓ ગણ આલશઓ.
૧૭.

ુ બનાાં કારણોસર આયોગને મળે લી અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.
નીચે દશાગ વ્યા મજ
(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ નથી)

(૧)

ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં )ા સ્લષ્ટ અાઓ સ્વચ્છ ાાન ર્ાઉાનોર્ ારવાા

રહેશઓ. જેમાં ફોટોગ્રાફ, ેહી ેહહત વંચાયે   તઓવ તવાતો હોવ જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્લષ્ટ ાા હોયે   તો લાેલોટડ ેાઇઝાો
ફોટોગ્રાફ અરકરલત્રા લર નાાવવાાો રહેશઓ. ેહી સ્લષ્ટ ાા હોયે   તો ફરીી  અરકરલત્રામાં ેહી ારવાા રહેશઓ.

(૨)

જ્મ તારીખાા પરાવા માટે એે.એે.ે .અ.ન ં પ્રમાણલત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાંુ પ્રમાણપત્ર

માન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) જાતતન ં પ્રમાણલત્ર (અન.ુ જાષત, અન.ુ જનજાષત, અને સા. અને શૈ.પ. વગગ ના ઉમેદવારો માટે)
(૪)

ુ બ ષનયત સમયગાળાન ાંુ ગજ
ુ રાતી
ેામાજજા અાઓ શૈક્ષબણા લછાત વાડાા ઉમઓદવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મજ

ુ બન ાંુ પરરષશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગ વેલ નાંબર અને તારીખન ાંુ જ) રજૂ ારવાન ં રહેશઓ. લહરતશષ્ટ-ાાા તવક્લ્લઓ
નમ ૂના મજ
અ્યે   ાોઅ પ્રમાણલત્ર મા્યે   રાખવામાં આવશઓ ાહહિં. અંિેજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે
છે ) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. લહરબણત મહહના ઉમઓદવારોએ આવ ં પ્રમાણલત્ર તઓલા માતા-તલતાાા આવાાા
ેંદભડમાં રજૂ ારવાન ં રહેશ.ઓ જો આવા ઉમઓદવારોએ તઓમાા લતતા આવાાા ેંદભડમાં રજૂ ારે ન હશઓ તો તઓ મા્યે  
રાખવામાં આવશઓ ાહીં.
(૫) શારીહરા અશક્ત ઉમઓદવારોાા હાસ્ેામાં ેા.વ.તવાા તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ાા લહરલત્ર મજબન ં તાયે  ત
ામ ૂાામાં ેરાારી હોસ્લ ટનાા સતપ્રટે્ર્ે્ટ / તેતવન ેર્જા /મઓર્ીાન બોર્ડ દ્વારા આલઓન પ્રમાણલત્ર
(૬) માકર ેૈતાા ઉમઓદવારોાા હાસ્ેામાં હર્સ્ચાર્જ બાા ાાન
(૭) લહરણ ત મહહનાલાા હાસ્ેામાં નગ્ા ાોંધણ ન ં પ્રમાણલત્ર/ અટા અી વા ાામ બદનાવઓન હોયે   તો તઓ
અંાઓાા જાહેરાામાા ાાન
(૮) તવધવા મહહના ઉમઓદવારોાા હાસ્ેામાં પા: નગ્ા ા ાયે  ાડ અંાઓાા ેોાંદાામાા ાાન
(૯) વાડ-૩ા જાહેરાત માટે રમતામતાા પ્રમાણલત્ર ( જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ હોય તે નમ ૂનામાાં )
ુ પત્રક )
(૧૧) સ્ાાતા (બધાાં જ વિગ/ સેમેસ્ટરના ગણ
(૧૦) સ્ાાતા લદવ પ્રમાણલત્ર
ુ પત્રક )
(૧૨) અનસ્ાાતા (બધાાં જ વિગ/ સેમેસ્ટરના ગણ
(૧૩)

ુ બ જરૂરી હોય તો)
અનસ્ાાતા લદવ પ્રમાણલત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ

(૧૪) તબીબી, દાં તષવિયક અને પશણુ ચરકત્સા ષવિયક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પ ૂણગ કયાગ અંગે ન ાંુ પ્રમાણલત્ર(જો
ુ બ જરૂરી હોય તો)
જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૧૫) જે જાહેરાતમાં ાાઉક્્ેનન ં રજજસ્રેશા જરૂરી હોયે   ત્યે  ાં ેંબતં ધત ાાઉક્્ેનમાં રજજસ્રેશા ારાવઓન હોયે   તઓ
ુ બ જરૂરી હોય તો)
ાોંધણ પ્રમાણલત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૧૬) લ એચર્ી લદવ પ્રમાણલત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) ાઓટ/સ્નઓટ પ્રમાણલત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૧૮) તવદે શા યતાવતેિટી માંી  લદવ મઓળવઓન હોયે  તો તઓા મા્યે  તા અંાઓાા પરાવાા ાાન

(૧૯) જાહેરાતમાં દશાડવઓન નાયે  ાાતા ેમાક્ષ નાયે  ાાત ઉમઓદવાર ધરાવઓ છઓ તઓવો તઓમાો હક્ક દાવો હોયે   તો
આવા ઉમઓદવારે ેમક્ક્ષતા પ્રસ્ી ાતલત ારતા આદે શો/અતધકૃતતાા તવાતો / પ્રમાણલત્ર રજૂ ારવાન ં
રહેશ.ઓ
(૨૦) ેરાારી ામડચારીાા ેબંધમાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર”
ુ બ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મેળવેલ અનભ
ુ વ, લાગ ુ પડતા સાંવગગ ના
(૨૧) અનભવાા પ્રમાણલત્રો (જાહેરાત મજ
કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની ષવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગ વવાના રહેશે.)
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૨૨) ેંશોધાલત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૨૩) બબાઅાામત ઉમઓદવારોએ ભરે ન ફીા ઝઓરોક્ષ ાાન
ુ બ જરૂરી હોય તો)
(૨૪) શારીહરા માલ અંાઓન ં તબ બ પ્રમાણલત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૨૫) જાહેરાતા જોાવાઅ અનેંધાામાં નાગ લર્તા અ્યે   આધાર પરાવા/પ્રમાણલત્રો.
ષનમણ ૂક:-

૧૮ .
(૧)

ઉલરા જાહેરાત ેંબધ
ં માં તામણ ૂા માટે લેંદ

ી યે  ઓના ઉમઓદવારા ેરાારશ્ર ાા

ેંબતં ધત

તવભાાાઓ

આયે  ોા દ્વારા ભનામણ ારવામાં આવશઓ. ઉમઓદવારોએ આખરી તામણ ૂાલત્ર મઓળવતાં લહેનાં ાોર્મપ્યટર અંાઓા
ે ે ે અી વા તઓા ેમાક્ષ રાજ્યે   ેરાાર વખતોવખત ાક્કી ારે તઓવ નાયે  ાાત મઓળવ નઓવાા રહેશઓ.આ
પ્રાારા નાયે  ાાત ાહીં ધરાવાાર ઉમઓદવાર તામણ ૂાાઓ લાત્ર બાશઓ ાહીં.
(૨) તામણ ૂા અંાઓા ેઘળી ાાયે  ડવાહી ેરાારશ્ર

દ્વારા ારવામાં આવત હોવાી  આ અંાઓાો ાોઇલણ લત્રવ્યે  વહાર

આયે  ોા ધ્યે  ાાઓ નઓશઓ ાહીં.
(૩) ઉમઓદવારે તઓા શૈક્ષબણા નાયે  ાાત /અનભવ/ઉંમર વાઓરેાા ેમી ડામાં રજ ારે ન પ્રમાણલત્રો ાોઇલણ તબક્કઓ
અયે  ોગ્યે   માલમ લર્શઓ તો તઓા ઉમઓદવારી રદ ી શઓ તઓમજ ભનામણ બાદા તામણ ૂા લણ રદ ી વાાઓ લાત્ર રહેશઓ
અાઓ આવા ઉમઓદવાર ભારત યે   ફોજદારી ધારા

હેઠળા

ાાયે  ડવાહી ાઓ લાત્ર ી શઓ, જેી  ઉમઓદવારાઓ ેનાહ

આલવામાં આવઓ છઓ ાે,તઓમણઓ રજ ારે ના પ્રમાણલત્રો ખબજ ચોાેાઅી  પણડ રીતઓ ખરાઅ ાયે  ાડ બાદ જ આયે  ોામાં
રજ ારવા.

૧૯.

ગેરવતગણક
ાં ૂ અંગે દોષિત ઠરે લા ઉમેદવારો ષવરૂધ્ધ પગલાાં:-

ઉમઓદવારોાઓ આી  ચઓતવણ આલવામાં આવઓ છઓ ાે તઓલએ અરકરલત્રામાં ાોઇલણ પ્રાારા ખોટી માહહત દશાડ વવ ાહી,તઓમજ
આવશ્યે  ા માહહત છૂલાવવ ાહી,ઉલરાંત તઓલએ રજ ારે ન અેન દસ્તાવઓજો ાે તઓા પ્રમાબણત ાાનમાં ાોઇલણ ેંજોાોમાં
સધારો અી વા ફેરફાર અી વા બ જા ાોઇલણ ચઓર્ાં ારવા ાહીં અી વા તઓલએ આવા ચઓર્ાં ારે ન/બાાવટી દસ્તાવઓજો રજ ારવા
ાહી,જો એાજ બાબતાા બઓ ાે તઓી  વધ દસ્તાવઓજોમાં અી વા તઓા પ્રમાબણત ાાનમાં ાોઇલણ પ્રાારા અચોાેાઇ અી વા

તવેંાતતા જણાયે   તો તઓ તવેંાતતાલ બાબતા સ્લષ્ટતા રજ ારવ .જો ાોઇ ઉમઓદવાર આયે  ોા દ્વારા દોતર્ત જાહેર ી યે  ઓન
હોયે   અી વા ી ાયે   તો ,
(૧) તઓલા ઉમઓદવારી અંાઓ ાોઇલણ રીતઓ યે  ોગ્યે  તા પ્રાપ્ત ારવા,
(ર) ાામ બદન ાઓ લરીક્ષા આલવ ,
(૩) ાોઇ અ્યે   વ્યે  ક્ક્ત દ્વારા છળ ાલટી  ાામ પણડ ારાવ્ય હોયે   ,
(૪) બાાવટી દસ્તાવઓજ રજ ાયે  ાડ હોયે   ,
(લ) અાત્યે  ા બાબત છલાવવા અી વા દોર્માત અી વા ખોટા તાવઓદાો ારે ન હોયે   ,
(૬) તઓલા ઉમઓદવારી અંાઓ ાોઇલણ અતાયે  તમત ાે અનબચત ઉલાયે  ોાો ેહારો ન ધો હોયે   ,
(૭) ાેોટી ેમયે  ઓ ાોઇ અનબચત ેાધાોાો ઉલયે  ોા ાયે  ો હોયે   ,
(૮) ઉત્તરવહીમાં અશ્ન ન ભાર્ા ાે અતશષ્ટ બાબતો ેહહતા અેંાત બાબતો રજ ારે ન હોયે  ,
(૯) લરીક્ષા ખંર્માં ાોઇલણ રીતા ાઓરવતડણ ૂા આચરવ , જેવ ાે અ્યે  

ઉમઓદવારા જવાબવહીા ાાન ારવ , પસ્ત,

ાાઇર્, ાાલન તઓવા ાોઇલણ છાલઓન ાે હસ્તબનબખત ેાહહત્યે  ા મદદી  અી વા

વાતબચત દ્વારા ાે ાોઇ ેાંાેતતા રીતઓ ાાન

ારવા ાે અ્યે   ઉમઓદવારોાઓ ાાન ારાવવાા ાઓરરીત લ લૈાી ાોઇલણ ાઓરરીત આચરવા માટે ,
(૧૦)

આયે  ોા દ્વારા લરીક્ષાા ાામા રી અંાઓ તાયાત ી યે  ઓના ામડચારીલાઓ લજવણ ારવ , ાોઇલણ પ્રાારા શારીહરા

ઇજા લહોચાર્વ , અી વા
(૧૧)

ઉલરોાત જોાવાઇલમાં ઉલ્નઓખાયે  ઓન દરે ા અી વા ાોઇલણ કૃત્યે   ારવા ાે ારાવવા તઓણઓ પ્રયે  ત્ા ાયે  ો હોયે   ાે ે ધ

અી વા આર્ાતરી રીતઓ આયે  ોા લર દબાણ નાવાાર ઉમઓદવાર ા ચઓ દશાડ વઓન તશક્ષા ઉલરાંત આલો આલ ફોજદારી ાાયે  ડવાહીાઓ
લાત્ર બાશઓ.
(ા) આયે  ોા દ્વારા તઓ લેંદા ાા ઉમઓદવાર તરીાે ાઓરનાયે  ા ઠરાવ શાાશઓ, અાઓ /અી વા
(ખ) તઓાઓ આયે  ોા નઓ તઓવ ાોઇલણ લરીક્ષા ાે ાોઇલણ રૂબરૂ મનાાાત માટે ાાયે  મ ાે મારર મદત માટે
(૧) આયે  ોા દ્વારા નઓવાાાર ાોઇલણ લરીક્ષા ાે લેંદા માટે , અાઓ
(ર) રાજયે   ેરાાર હેઠળા ાોઇલણ ાોારીમાંી  ેરાાર દ્વારા ાઓરનાયે  ા ઠરાવ શાાશઓ અાઓ
(ા) જો ેરાારી ેઓવામાં અાાઉી  જ હોયે   તો તઓાા તવરૂધ્ધ ેમબચત તાયે  મો અનેાર તશસ્તભંાાા લાનાં નઇ શાાશઓ.
(૧ર) ઉલરોાત તવાતોમાં તાહદિ ષ્ટ ારે ન તશક્ષા ારતા લહેના આયે  ોા/ ેરાાર દ્વારા ઉમઓદવારાઓ /ામડચારીાઓ
(૧) આરોલાામામાં તઓમા ેામઓાા સ્લષ્ટ આરોલો અી વા ાે ેાા પ્રાાર બાબતઓ ,
(ર) નઓખ તમાં તશક્ષા અંાઓ બચાવાામ-ં હાીાત રજ ારવા અાઓ
(૩) તશક્ષા અંાઓ તાયે  ત ેમયે   મયે  ાડ દામાં રૂબરૂ રજઆત ારવાા તા આલવામાં આવશઓ.
ાોંધ : આયે  ોા ેાી ઓાા લત્રવ્યે  વહારમાં ઉમઓદવારે તઓલાા ફોરવર્ીા લત્રમાં જગ્યે  ાન ં ાામ, જાહેરાત ક્રમાંા/વર્ડ, તઓલા જ્ગ્મ
તારીખ અાઓ બઓઠા ક્રમાંા/ રૂબરૂ મનાાાતાો ક્રમાંા આલઓન હોયે   તો તઓા તવાતો અચ ૂા દશાડ વવ
(એે. એે. લટવધડા)
ેંયાત ેબચવ
ગજરાત જાહેર ેઓવા આયે  ોા

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતાા ેંદભડમાં આયે  ોા દ્વારા લા નાઅા જ અરકર સ્વ ાારવામાં આવશઓ. ઉમઓદવાર
તા:-

૧૮-૧૦-૨૦૧૬,

૧૩.૦૦

ાનાા

ી 

તા:

૦૩-૧૧-૨૦૧૬,

૧૩.૦૦

ાનાા

સધ માં

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર અરકર લત્રા ભરી શાશઓ. ઉમઓદવારે અરકર ારવા માટે ા ચઓ
મજબાા Steps (૧) ી  (૧૬) અનેરવાાા રહેશ.ઓ Confirmation Number મળ્યે  ા લછી જ અરકર મા્યે  
ાણાશઓ.
(૧)

ેૌ પ્રી મ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લર જવ.ં (૨) Apply On line Click ારવ.ં આ

પ્રમાણઓ click ારવાી  (1) More Details તી ા (2) Apply Now બટા દે ખાશઓ. ેૌપ્રી મ More Details લર
Click ારીાઓ જાહેરાતા બધ જ તવાતોાો અભ્યે  ાે ઉમઓદવારોએ ારવો.અાઓ ત્યે  ારબાદ Apply Now બટા
ક્ક્ના ારવ ં.
(૩)

ાાયે  બ બાાાયે  ત તાયે  ામા, ગજરાત રાજયે   ેઓવા વાડ-૧ ઉલર click ારવાી  જગ્યે  ાા તવાતો મળશઓ

(૪)

તઓા ા ચઓ Apply Now લર Click ારવાી  Application Format દે ખાશઓ. Application Format માં

ેૌ પ્રી મ “Personal Details” ઉમઓદવારે ભરવ . (અહીં નાન ફુદરર્ી (*) તાશાા હોયે   તઓા તવાતો
ફરજજયે  ાત ભરવાા રહેશ.ઓ ) “Personal Details” માં જ્યે  ાં Mobile Number અાઓ email ID માંગ્યે  ા છઓ , તઓા
તવાત નખવ જેી  જરૂર જણાયે  ઓ આયે  ોા ઉમઓદવારાઓ માહહતાાર ારી શાે.
(૫)

Personal Details ભરાયે  ા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details લર click

ારવ ં અાઓ લોતાા શૈક્ષબણા તવાતો ભરવ .
(૬)

Additional Qualification લર “click” ારી Additional Qualification ભરવ .

(૭)

Experience Details લર “click” ારવ ં અાઓ Experience Details ભરવ . વધ Experience ઉમઓરવા

માાતા હોવ તો Add. More Exp.લર “click” ારી Details ભરવ .
(૮)

Additional Information લર “click” ારી ત્યે  ાં માહહત ભરવ . જે વધારાાો અનભવ ojas module

માં ેમાતવષ્ટ ા ી તો હોયે  , તો ેાદા ાાાળ લર ojas માં જણાવ્યે  ા મજબાા અનભવાા ાોઠા પ્રમાણઓ
આલઓ વધારાાા અનભવા તવાત ઉમઓરીાઓ મોાનવ .
(૯)

તઓા ા ચઓ “Self declaration” માં Yes / No લર click ારવ.ં

(૧૦) હવઓ save લર “click” ારવાી  તમારો Data Save ી શઓ. અહીં ઉમઓદવારાો Application Number
generate ી શઓ. જે ઉમઓદવારે ેાચવ ાઓ રાખવાાો રહેશઓ અાઓ હવઓ લછી આ જાહેરાતાા ેંદભડમાં આયે  ોા
ેાી ઓાા ાોઅ લણ લત્ર વ્યે  વહારમાં તઓ દશાડ વવાાો રહેશઓ.
(૧૧) જો આલા અરકરલત્રામાં ાોઇ સધારા-વધારા ારવાાા હોયે   તો Edit Applicationમાં જઇાઓ ારી
શાાશઓ,આ સતવધા અરકર Confirm ારતાં લહેના ઉલનબ્ધ છઓ . એા વખત અરકર Confirm ી ઇ ાયે  ા
લછી/બાદ આ સતવધા ઉલનબ્ધ રહેશઓ ાહીં.
(૧૨) હવઓ લઓજાા ઉલરાા ભાામાં upload photo લર click ારો અહીં તમારો application number type
ારો અાઓ તમારી Birth date type ારો. ત્યે  ારબાદ ok લર click ારો. અહીં, photo અાઓ signature upload
ારવાાા છઓ . (ફોટાન ં માલ ૫ ેઓ.મ . ઊંચાઇ અાઓ ૩.૬ ેઓ.મ લહોળાઅ અાઓ signature ન ં માલ ૨.૫ ેઓ.મ .
ઊંચાઇ અાઓ ૭.૫ ેઓ.મ લહોળાઅ રાખવ ) (photo અાઓ signature upload ારવા ેૌ પ્રી મ તમારો photo
અાઓ signature .jpg Formatમાં(10 KB) ેાઇઝ ી  વધારે ાહીં તઓ રીતઓ Computer માં હોવા જોઇએ.)
“Browse” Button લર click ારો હવઓ Choose File ાા સ્ક્રીામાંી  જે ફાઇનમાં .jpg Format માં તમારો
photo store ી યે  ઓન છઓ તઓ ફાઇનાઓ ત્યે  ાંી  Select ારો અાઓ “Open” Button ાઓ click ારો. હવઓ “Browse”
Button ા બાજમાં “Upload “ Button લર Click ારો હવઓ બાજમાં તમારો photo દે ખાશઓ. હવઓ આજ રીતઓ
signature લણ upload ારવાા રહેશઓ.
(૧૩) હવઓ લઓજાા ઉલરાા ભાામાં “Confirm Application” લર click ારો અાઓ “Application number”
તી ા Birth Date Type

ાયે  ાડ બાદ Ok લર click ારવાી  બઓ (૨) બટા ૧: Application preview ૨:

confirm application દે ખાશઓ. ઉમઓદવારે “Application preview” લર click ારી લોતાા અરકર જોઅ નઓવ .
અરકરમાં સધારો ારવાાો જણાયે  , તો Edit Application ઉલર click ારીાઓ સધારો ારી નઓવો. અરકર
confirm ાયે  ાડ લહેના ાોઇલણ પ્રાારાો સધારો અરકરમાં ારી શાાશઓ. લરં ત. અરકર confirm ી ઇ ાયે  ા બાદ
અરકરમાં ાોઇલણ સધારો ી ઇ શાશઓ ાહીં. જો અરકર સધારવાા જરૂર ા જણાયે   તો જ confirm
application લર click

ારવ.ં Confirm application લર click ારવાી  ઉમઓદવારા અરકરાો આયે  ોામાં

online સ્વ ાાર ી અ જશઓ. અહીં “confirmation number” generate ી શઓ જે હવઓ લછીા બધ જ ાાયે  ડવાહી
માટે જરૂરી હોઅ, ઉમઓદવારે ેાચવવાાો રહેશઓ. Confirmation number તેવાયે   ાોઇલણ લત્રવ્યે  વહાર ારી
શાાશઓ ાહીં. Confirm ી યે  ઓન અરકરલત્રાા તપ્ર્ટ અચ ૂા ાાઢી રાખવ .

સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેના બે ષવકલ્પ પૈકી કોઈપણ થી ભરી શકે છે .

(૧૪)

(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં: ેામા્યે   ાેટેારીાા ઉમઓદવારે ભરવાા ી ત ફી ેંદભે “Print Challan” ઉલર
ાન ા ારીાઓ તપ્ર્ટે ર્ ચનણા ાાન ાાઢવાા રહેશઓ. આ તપ્ર્ટે ર્ ચનણા ાાન નઇાઓ ાકરાા
ાોર્મપ્યટરા સતવધા ધરાવત લોસ્ટ લહફેમાં જવાન ં રહેશઓ. લોસ્ટ લફીેમાં રૂ. ૧૦૦/આયે  ોાા ફી + લૉસ્ટન ેતવિે ચાર્જ તારીખ. ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩-૦૦ કલાક સધ માં ભરવાા
રહેશઓ અાઓ ફી ભયે  ાડ અંાઓન ં ચનણ મઓળવવાન ં રહેશઓ.
(૨) ઓન લાઈન ફી; ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉલર ાન ા ારવ ં અાઓ તવાતો
ભરવ
અને ત્યા “Online Payment of fee”ઉપર ક્લીક કરવ ાંુ ત્યારબાદ આપેલ ષવકલ્પોમા Net
Banking, Card Payment અથવા “Other Payment Mode”ના ષવકલ્પ માથી યોગ્ય ષવકલ્પ પસાંદ
કરવો અને આગળની ષવગતો ભરવી .ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે
તેવ ાંુ Screen પર લખાયેલ ુ આવશે અને e-receipt મળશે .જેની “Print” કાઢી લેવી .જો પ્રરક્રયામા
કોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે
(૧૫)

સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચનણ તી ા confirm ી યે  ઓન અરજીપત્રક સાથે જોડવાના
ુ બ લાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ાર અચકુ જોડીને
આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાણણત કરીને, નીચે મજ
આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ણબડાણો સરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી
મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ાંુ
પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નરહ (૩) ષનયત
શૈક્ષણણક લાયકાતના ડીિી પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) ડીિીના અંતીમ વિગની માક્સીટની નકલ
ુ વના પ્રમાણપત્ર નકલ ( જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
ુ બ જરૂરી હોય તો) (૬)
(૫) અનભ
નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગે ઝેટની નકલ/પરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ
ુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી
રજીસ્રે શનની નકલ (૭) ષવધવા મરહલા ઉમેદવારના રકસ્સામા પન
એફીડેવીટની નકલ (૮) અન્ય લાગ ુ પડ્તા હોય તેવા આધાર/ પરુ ાવા.

(૧૬) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં અને તેઓએ અરજીપત્રક સાથે
ુ બ લાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસ
ુ ાર
જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાણણત કરીને, નીચે મજ
અચકુ
જોડીને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક ણબડાણો સરહત
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના
રહેશે
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી ક્રેડીટ
સટીની નકલ (૩) જાષત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે
ુ બન ાંુ નોન ક્લીમીલેયર
ષનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ ષનયત થયેલ પરરષશષ્ટ-ક મજ
પ્રમાણપત્ર(અંગેજીમા અપાત ુ એનેક્ષર-એ માન્ય નથી (૫) ષનયત શૈ.લા ના ડીિી પ્રમાણપત્રની
ુ વના પ્રમાણપત્ર નકલ (જો
નકલ (૬ ) ડીિીના અંતીમ વિગની માક્સીટની નકલ (૭) અનભ
ુ બ જરૂરી હોય તો) (૮) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
ગેઝેટની નકલ/પરરણીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે શન નકલ (૯) ષવધવા મરહલા ઉમેદવારના
ુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૦) અન્ય લાગ ુ પડતા હોય તેવા
રકસ્સામા પન
આધાર/પરુ ાવા.

(૧૭)

દરે ા જાહેરાત માટે ઉમઓદવારે એા જ અરકર ારવ . આમ છતાં, ેંજોાોવશાત, જો ાોઇ ઉમઓદવારે
એાી  વધ અરકર ારે ન હશઓ, તો છઓ લ્ન ા્ફમડ ી યે  ઓન અરકર, તઓા ેાી ઓ તાયે  ત ફી ભરે ન હશઓ, તો
તઓ મા્યે   ાણાશઓ અાઓ અાાઉા અરકર રદ્દ ાણવામાં આવશઓ. અાાઉા અરકર ેાી ઓ ભરે ન ફી
છઓ લ્ન ા્ફમડ ી યે  ઓન અરકર ેામઓ ાણવામાં આવશઓ ાહીં. જો ઉમઓદવારે છઓ લ્ન ા્ફમડ ી યે  ઓન અરકર
ેાી ઓ તાયે  ત ફી ભરે ન ાહીં હોયે  , તો આવા ઉમઓદવારા તાયે  ત ફી ેાી ઓા ા્ફમડ ી યે  ઓન છઓ લ્ન
અરકર મા્યે   ાણવામાં આવશઓ. જો ઉમઓદવારે એાી  વધ અરકર ેાી ઓ ફી ભરે ન હશઓ, તો તઓ રીફંર્
ારવામાં આવશઓ ાહીં.

અરજી ફી :
(૧)

(૨)
(૩)
(૪)
(૫)

ેામા્યે   ાેટેારીાા ઉમઓદવારે લોસ્ટ લફીેમાં રૂ.૧૦૦/- આયે  ોાા ફી+લૉસ્ટન ેતવિે ચાર્જ
ભરવાાો રહેશઓ. અાઓ ફી ભયે  ાડ અંાઓન ં ચનણ મઓળવ ાઓ અરકરલત્રા ેાી ઓ જોર્ીાઓ રજ ારવાન ં
રહેશઓ. અાઓ જો ફી લા નાઅા ભરે ન હોયે   તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહેશે અને
અરકરલત્રા ેાી ઓ જોર્ીાઓ રજ ારવાા રહેશઓ
મ ૂળ ગજરાતાા અાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારોએ અરકર ફી ભરવાા રહેત ાી 
ુ રાતના ણબનઅનામત વગગ ના આષથિક રીતે નબળા વગગ ના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ
મ ૂળ ગજ
અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી
અાામત ાક્ષાાા ઉમઓદવારો જો બબા અાામત જગ્યે  ા માટે અરકર ારે તો લણ તઓલએ અરકર ફી
ભરવાા રહેશઓ ાહીં. તઓ તેવાયે  ાા ધોરણો બબા અાામત વાડાા નાગ લર્શઓ.
ફી ભયે  ાડ વારા અરકર રદ ી વાાઓ લાત્ર છઓ . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને ાોઇ લણ
ુ ાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત
ેંજોાોમાં પ્રાથષમક કસોટી/રૂબરૂ મલ
લોસ્ટ લહફે દ્વારા જ સ્વ ાારવામાં આવશઓ, રોાર્માં, ર્ીમા્ર્ ડ્રાફ્ટી  , ઇષ્્ર્યે  ા લોસ્ટન લર્ડ ર ાે
લઓ લર્ડ રાા સ્વરૂલમાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાન ાંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ

ુ બ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે
જગ્યા ના ભરતી ષનયમો, તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મજ
તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
ાોંધ :- ાાયે  બ બાાાયે  ત તાયે  ામા, ગજરાત રાજયે   ેઓવા વાડ-૧ની જગ્યે  ાાા ભરત તાયે  મો, અરકરલત્રા ેાી ઓ
જોર્વાાા આવશ્યે  ા પ્રમાણલત્રોા ાાન, વયે   મયે  ાડદામાં છૂટછાટ, અરકર ાયે  ા ેંજોાોમાં રદ ી વાાઓ લાત્ર
છઓ તઓા તવાતો, લહરતશષ્ટ-’ા’ ાો ામ ૂાો, ેરાારી ામડચારીએ રજ ારવાાા ાા-વાંધા પ્રમાણલત્રાો
ામ ૂાો અાઓ જાહેરાતા અ્યે   વધ તવાતો આયે  ોાા ાચઓરીાા ાોહટેબોર્ડ અાઓ આયે  ોાા વઓબેાઇટ
www.gpsc.gujarat.gov.in ઉલર જોવા મળશઓ.

