ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ

આય-૫

જાશેયાત ક્રભાાંક :- ૫૪ /૨૦૧૬-૧૭ નામફ નનમાભક, ગુજયાત વાંકલરત ફા નલકાવ વેલા લગગ-૧ કનભળનયશ્રી ભહશરા અને
ફા નલકાવ નલબાગ શેઠની કુ ર ૦૩ જગ્માઓના ઉભેદલાયો વાંદ કયલા ભાટે On-line અયજીઓ તા ૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦ કરાક
થી તા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સુધીભાાં ભાંગાલલાભાાં આલે છે .
આ જાશેયાત અન્લમે જ્ગગ્માઓની વાંખ્માના પ્રભાણભા લધુ અયજીઓ ભલાની વાંબાલના ધ્માને રઈ, વાંબનલત તાયીખ તા.૧૫/૦૧
/૨૦૧૭ના યોજ અભદાલાદ અથલા ગાધીનગય ખાતે પ્રાથનભક કવોટી મોજલા આમોગે નક્કી કયે ર છે અને પ્રાથનભક કવોટીનો
અભ્માવક્રભ આમોગની લેફ વાઈટ /નોહટવ ફોડગ ય વાંબલત તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬ સુધીભાાં મુકલાભા આલળે. જેની તભાભ ઉભેદલાયોએ
નોધ રેલી.
આ જ્ગગ્માઓની કે ટેગયી પ્રભાણે વાંખ્માની નલગત નીચે મુજફ છે .
લગગન ાંુ નાભ

ક્રભ

કુ ર જગ્માઓ

કુ ર

જગ્માઓ

ૈકી

ભહશરા

ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્માઓ
૧

લફન અનાભત

૦૩

૦૧

નોંધ :
(૧)નીચે દળાગલેર ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર છે . આ નવલામની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો
અયજી કયલાને ાત્ર નથી
(ક) એક શાથની નલકરાાંગતા શોમ .(OA) અથલા
(ખ) ફાંને ગની નલકરાાંગતા શોમ અને શાથની નલકરાાંગતા ન શોમ (BL),અથલા
(ગ) એક ગની નલકરાાંગતા શોમ (OL) અથલા
(ઘ) એક ગ અને એક શાથની નલકરાાંગતા શોમ (OAL),અથલા
(ચ) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ટટ ધયાલતા શોમ (B or LV) (૪૦%થી૭૫%) અથલા
(છ) શ્રલણની અળક્તતા ધયાલતા શોમ (HH) (૪૦%થી૭૫%)
(૩) લફનઅનાભત કે ટેગયીની જ્ગગ્માઓ અને તે ૈકી ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે ની અનાભત જ્ગગ્માઓ, વા.ળૈ..લગગ , અનુ.જાનત,
અનુ.જનજાનત ભાટે ની કૂર અનાભત જ્ગગ્માઓ અને તે ૈકી ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે ની અનાભત જ્ગગ્માઓ ય વાંદગી જે તે
કે ટેગયીના ઉભેદલાયો તથા તે ૈકી ભહશરા ઉભેદલાયોએ(જ્મા ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્માઓ શોમ ત્માાં) વાંદગીની
પ્રહક્રમા દયમ્માન પ્રાપ્ત કયે ર ગુણ અને આમોગે વફાંનધત વેલાની કામગક્ષભતા જાલી યાખલા નનમત કયે ર રામકી ધોયણ
ધ્માને રઈ કયલાભાાં આલળે
(અ)

ળૈક્ષલણક રામકાત અને અનુબલ:-

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

બાયતભાાં કેન્દ્રીમ અથલા યાજ્મ અનધનનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી અથલા વાંસ્થાનત
યુનનલનવિટીઓ ૈકી કોઈણભાાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્મ કયે રી અથલા યુનનલનવિટી ગ્રાન્્વ કનભળન
અનધનનમભ, ૧૯૫૬ની કરભ- ૩ શેઠ ડીમ્ડ યુનનલનવિટી તયીકે જાશેય કયે રી ફીજી કોઈણ ળૈક્ષલણક
વાંસ્થાભાાંથી ભેલેરી વભાજ ળાસ્ત્ર ,વભાજનલજ્ઞાન અથલા શોભ વામન્વભાાં અનુસ્નાતકન દલી; અથલા
વયકાયે ભાન્મ કયે રી તેને વભકક્ષ રામકાત; અને
કનભશ્નયશ્રી ભહશરા અને ફા નલકાવ શેઠની ગુજયાત વાંકલરત ફા નલકાવ વેલાભાાં, ફા નલકાવ
મોજના અનધકાયી, લગગ -૨ના દયજ્ગજાથી ઊતયતા દયજ્ગજાની ન શોમ તેલી જગ્મા યનો આળયે ાાંચ
લગનો અનુબલ; અથલા
વયકાયભાાં અથલા સ્લૈચ્છીક અથલા લફન-વયકાયી વાંસ્થાભાાં અથલા વયકાય શસ્તકના ફોડગ અથલા
કોોયે ળનભાાં અથલા સ્થાનનક વત્તાભાંડભાાં કનભશ્નયશ્રી ભહશરા અને ફા નલકાવ શેઠની ગુજયાત
વાંકલરત ફા નલકાવ વેલાભાાં ફા નલકાવ મોજના અનધકાયી, લગગ -૨ના દયજ્ગજાથી ઊતયતા દયજ્ગજાની
ન શોમ તેલી જગ્માને વભકક્ષ ગણી ળકામ તેલી જગ્મા યનો ફા નલકાવ અથલા ફા આયોગ્મ
અથલા ોણ અથલા આયોગ્મ નળક્ષણનો આળયે ાાંચ લગનો વાંયક્ુ ત અથલા જુદો(Separatea)
અનુબલ.
ગુજયાત મુલ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) નનમભો-૧૯૬૭ની લખતોલખતની જોગલાઈ
અનુવાયનુાં કોમ્પ્યુટય અંગે ન ુ પ્રાથનભક જ્ઞાન

(૫) ગુજયાતી /અથલા હશન્દી અથલા ફન્ને નુાં  ૂયતુાં જ્ઞાન;

ગાય: ે ફેન્ડ રૂ. ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦/-+ગ્રેડ ે રૂ. ૬૬૦૦/ઉંભય: ૪૨ લગ થી લધુ નશીં.
પ્રસ્તુત જગ્માના બયતી નનમભો અનુવાય ઉરી લમભમાગ દા ૩૭ લગની છે .યાં ત ુ ગુજયાત વયકાયના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના
જાશેયનાભાક્રભાાંક:- જીએવ/૨૬/૨૦૧૫/વીઆયઆય/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/જી-૫.અનુવાય લમભમાગ દાભા ાાંચ લગની છુટછાટ
લધુભા લધુ ૪૨ લગ સુધીની ભમાગ દાભાાં ભલાાત્ર શોઈ, ૪૨ લગ સુધીના ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે
ઉંભય ઓન રાઈન અયજીકયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે. ઉરી લમ ભમાગ દાભાાં નીચે મુજફ છુટછાટ
ભળે.

ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે. ઉરી લમ-ભમાાદાભાાં નીચે મુજફ છૂટછાટ ભળે:
ાાંચ લગ (લધુભા લધુ ૪૫ લગ સુધીની ભમાગદાભાાં યશેળે.)

૧

ભહશરા ઉભેદલાયો

૨

અળકત ઉભેદલાય:-OA,OL,BL,OAL તથા B, LV & HH પ્રકાયની ૪૦ થી ૭૫ ટકા સુધીની ળાયીયીક અળક્તતા

ધયાલતા ઉભેદલાયો કે જેઓ ોતાની યીતે શયીપયી ળકે

ને કાભગીયી કયી ળકે તેઓનેભેડીકર ફોડગ ના તફીફી પ્રભાણત્રને

આધીન ૧૦ લગ સુધીની છુટછાટ લધુભા લધુ ૪૫ લગ સુધીની ભમાગદાભાાં ભલાાત્ર છે . આ નવલામની ળાયીહયક અળક્તતા
ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર નથી
૩

ગુજયાત વયકાયના કભગચાયીઓ કે જેઓ ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાાં કામભી ધોયણે અથલા શાંગાભી ધોયણે વાં ગ છ ભાવથી
કાભગીયી ફજાલતા શોમ અને તેઓની પ્રથભ નનભણક
ાં ૂ જાશેયાતભાાંની જગ્માભાાં દળાગલેર લમભમાગદાની અંદય થમેર શોમ તેલા
કભગચાયીઓ (૧) જાશેયાતભાાં રામકાત તયીકે અનુબલ ભાાંગેર શોમ તો ઉરી લમભમાગદા રાગુ ડળે નશીં. (૨) જાશેયાતભાાં
અનુબલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શોમ યાં ત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી નલમક, શુ લચહકત્વાની દલી કે હડપ્રોભાની જગ્મા
ય નનભણક
ાં ૂ ાભેર કભગચાયીને જાશેયાતભાાંની આલી રામકાત લાી જગ્મા (Any such post) ભાટે ઉરી લમ ભમાગદા રાગુ
ડળે નશીં. (૩) જાશેયાતભાાં દળાગલેર જગ્મા ભાટે અનુબલ એક રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શોમ ત્માયે જે વાંલગ
ાં ગ ભાાંથી ફઢતી
ભલાાત્ર શોમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભગચાયીને, તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા તો લધુભાાં લધુ ાાંચ લગની છુટછાટ
તે ફે ૈકી જે ઓછુાં શોમ તે ભળે

(વલચન ટલધગન)
વાંયક્ુ ત વલચલ
ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ

જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ
૧.નાગહયકત્લ:ઉભેદલાય,

(ક)બાયતનો નાગહયક

અથલા

(ખ)નેાનો પ્રજાજન અથલા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથલા (ઘ) નતફેટ નો

નનલાગ નવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યુઆયી,૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલેરા શોલા
જોઇએ ,અથલા

(ચ) મ ૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાહકસ્તાન,  ૂલગ ાહકસ્તાન(ફાાંગ્રાદે ળ),
ફભાગ
(મ્માનભાય),શ્રીરાંકા,કેન્મા,યુગાન્ડા
જેલા
 ૂલગ
આહિકાના
દે ળો,
વાંયક્ુ ત
પ્રજાવત્તાક
ટાાંઝાનીમા,ઝાાંફીમા,ભરાલી,ઝૈય,ઇથોીમા, અથલા નલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શોલા જોઇએ.યાં ત ુ ેટા
ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા ઉભેદલાયોના હકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોવુાં જોઇએ.

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમોગ નલચાયણાભાાં
રેળે. અને જો નનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે તો યાજ્મ વયકાય તેભના હકસ્વાભાાં ાત્રતા
પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ નનભણ ૂક આળે.
૨.બયે રા અયજીત્રક:(૧) જો એક કયતાાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની યશેળે
અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશેળે.
(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે નશી.
(૩) અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.
(૪)અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાગ લેર ન શોમ ત્માાં આલા ઉભેદલાયો
લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને લફનઅનાભતના ધોયણો રાગુ ડળે.
(૫) જાશેયાતભાાં ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી
કયી ળકે છે .
(૬) જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે અમુક જગ્માઓ અનાભત

શોમ ત્માયે

ભહશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ નવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ
ગણલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયોની વાંદગી ભાટે નલચાયણા થઇ ળકે છે , ુરુ તેભજ
ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે . (દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે
યાં ત ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભહશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .)
(૭) જાશેયાતભાાં ભાત્ર ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે કે ટેગયીભાાં ુરુ ઉભેદલાય અયજી
કયી

ળકે છે કે ભ કે ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયોની

નલચાયણા થઇ ળકે છે . યાં ત ુ જે જગ્માઓ ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભહશરા
ુ ા વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે તો તેભને જ પ્રથભ નલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને
ઉભેદલાયો ુયેય
કોઇ ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ ન થામ કે ઓછા ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ તો તેટરા પ્રભાણભાાં ુરુ ઉભેદલાયોને
ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે..(દા.ત.કુ ર ૧૦ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ
થામ છે તો ૦૨ ુરુ ઉભેદલાયો વાંદગી ાભી ળકે છે .)
૩.

જન્ભ તાયીખ:-

(૧) આમોગ જન્ભ તાયીખ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફોડગ દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ
યાખે છે . યાં ત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાગ લેર જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનુાં ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ અનધકાયીએ આેર લમ
અને અનધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાલણત નકર ભોકરલાની યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અનધકૃત અનધકાયીએ સ્ટટણે
જણાલેર શોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મ ૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ

યજૂ કયલાભાાં આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............ છે . જે એવ. એવ. વી. કે તેની
વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળાગ લેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને ુયતુાં કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજુ
કયે ર લમ અને અનધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની નલશ્વાવશતાગ (credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો નનણગમ આમોગ
દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાગ લેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કોઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી.
૪.

ળૈક્ષલણક રામકાત:-

(૧)ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાગ લેર ળૈક્ષલણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઇએ.
(૨)ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ યુનનલનવિટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ.
(૩)ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યુનનલનવિટી/વાંસ્થાના ગુણ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રોની
સ્લમાં પ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશેળે. કોરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪)ળૈક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
(૫)જાશેયાતભાાં દળાગ લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા
ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદે ળો/અનધકૃતતાની નલગતો આલાની યશેળે.
૫.
(૧)

અનુબલ :ભાાંગેર અનુબલ, અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે.

(૨) (અ) જાશેયાતભાાં અન્મથા જોગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો ભેલલાભાાં આલે તે તાયીખથી,
(ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના વાંદબગભાાં અનુબલ ગણલાભાાં આલળે.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનુબલ દળાગ લેર શોમ તેના વભથગનભાાં અનુબલનો વભમગાો (હદલવ, ભાવ, લગ), મ ૂ
ગાય અને કુ ર ગાયની નલગતો તથા ફજાલેર પયજોનો પ્રકાય/ભેલેર અનુબલની નલગતો વાથેન ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ
કયલાનુાં યશેળે. આવુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાનધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેન ાંુ યજુ કયલાનુાં
યશેળે.
(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયે ર અનુબલના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે
નશીં.અયજી કમાગ છી અનુબલના નલા પ્રભાણત્રો સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
(૫) અંળકારીન, યોજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંનત્રત પૅકલ્ટી તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર
અનુબલ ભાન્મ અનુબલ તયીકે ગણત્રીભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.
૬.અનુસ ૂલચત જાનત,અનુસ ૂલચત જનજાનત,વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગ:(૧) મ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂલચત જાનત, અનુસ ૂલચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગ ના ઉભેદલાયોને
જ અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
(૨) અનુસ ૂલચત જાનત, અનુસ ૂલચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગ ૈકી ઉભેદલાય જે લગગના શોમ
તેની નલગતો અયજીત્રકભાાં અચ ૂક આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને હયનળટટની વાંફનાં ધત કોરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાગ લેર નશી શોમ તો ાછથી
અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.
(૪) અનાભત લગગનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાાં વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા નનમત નમુનાભાાં
આલાભાાં આલેર જાનત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચ ૂક વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથે જાનત
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને
ાત્ર ફનળે.
(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગગ ભાાં”
નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે.

(૬) વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગગ ભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ાંુ વાભાજજક
ન્મામ અને અનધકાહયતા નલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી (ગુજયાતીભાાં) નનમત થમેર હયનળટટ- (ક)
અથલા નલા નનમત થમેર નમુના- હયનળટટ મુજફના નમુનાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે.
(ક) આ પ્રભાણત્ર નાણાકીમ લગ વને ૨૦૧૫-૧૬ની આલકને આધાયે ભેલેર શળે અને આલકના ભાદાં ડ ફદરામેર
ના શોમ તો તે ભાન્મ ગણાળે.લધુભાતા.૧/૪/૨૦૧૬ થી ઓનરાઈન અયજી કયલા ભાટે ની છે લ્રી તાયીખ સુધીભા
આ પ્રભાણત્ર ભેલેર શળે તો તે ભાન્મ ગણાળે.
(ખ)

ઉન્ન્ત લગગ ભા વભાલેળ ન થતો શોલા અંગે ન ુ પ્રભાણત્ર ભાતા-નતાની આલકના વાંદબગભા આલાભા આલતુાં
શોલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-નતાની આલકભા પેયપાય થતો શોમતો
ઉભેદલાયે /અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાલણક જાશેયાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અનધકાયી
વભક્ષ કયલાની યશેળે. આ યીતે વક્ષભ અનધકાયીને જાણ કમાગ ફાદ વક્ષભ અનધકાયીએ જે નનણગમ રીધેર શોમ તેની
જાણ આમોગની કચેયીને કયલાની યશેળે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયાત ન કયીને આલકભા
લધાયો છુાલળે તો તેને ભે રો રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમોગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદે વયની
કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.

(ગ) હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયોએ આવુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-નતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાનુાં યશેળે, જો
આલા ઉભેદલાયોએ તેભના નતની આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર શળે તો તેભની અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે.
(ધ) અયજી વાથે હયનળટટ (ક) અથલા નલા નનમત થમેર નમુના- હયનળટટ- (૪) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંગ્રે જીભાાં) યજુ
કયે ર શળે તો ણ અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શેઠની નોકયી ભાટે ન ાંુ છે .
(ચ) જો ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (હયનળટટ (ક)) અથલા નલા નનમત થમેર નમુના- હયનળટટ- (૪) અયજી વાથે યજુ
કયે ર નશીં શોમ તો તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ નલચાયણાભાાં
રેલાભાાં આલળે નશીં.
(૭) વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ મુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો

લફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયોની વાથે

નનમત ધોયણો (અથાગ ત લમભમાગ દા ,અનુબલની રામકાત, લફનઅનાભત લગગ ના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ
તેના કયતાાં લધુ નલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા નવલામ ોતાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે
તો લફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .
(૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાનત અંગે જે નલગત દળાગ લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં
આલળે નશી.
૭.

ભાજી વૈનનક

(૧) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં નલગતો આલાની યશેળે.
(૨) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બુકની નકર અયજીત્રક વાથે અચ ૂક ભોકરલાની યશેળે.
૮.

ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો

(ક) ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં નલગતો આલાની યશેળે.
(ખ) ળાયીહયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધુ શોમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીહયક અળક્તતાનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે.
ળાયીહયક અળક્તતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ટટ (૨) શ્રલણની ખાભી (૩)
શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઇ ળાયીહયક અળક્તતા છે તે દળાગ લવુ.ાં
(ગ) જાશેયાતભાાં ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગ લેર ન શોમ ,યાં ત ુ જગ્માની
પયજોને અનુરૂ જે પ્રકાયની ળાયીહયક અળક્તતા

ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશેયાત ભાટે

અયજી કયી ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના

વભથગનભાાં વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના

હયત્ર ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમેર નમ ૂનાભાાં વયકાયી શોક્સ્ટરના સુનપ્રટે ન્ડેન્ટ/નવનલર

વર્જન/ભેડીકર ફોડગ

દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચ ૂક ભોકરલાની યશેળે. જો

પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીહયક અળક્તતા
ઉભેદલાય તયીકેનો રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં.
૯. ભહશરા ઉભેદલાય
ભહશરાઓની અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તેની જગ્મા જે તે કક્ષાના
(category) ુરુ ઉભેદલાયોને પાલી ળકાળે.
જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ ભાજી વૈનનક, ળાયીહયક અળક્તતા, ભહશરા કે નલધલા ૈકીના નલકલ્ો ૈકી એક થી લધુ
નલકલ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા નલકલ્ો ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૧૦.

નલધલા ઉભેદલાય

(૧) ઉભેદલાય નલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ
દળાગ લવુાં .
(૨) નલધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન કયે ર શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભે “શા” અચ ૂક રખવુાં અન્મથા “રાગુ
ડતુાં નથી” એભ દળાગ લવુાં .
(૩) નલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શોમ અને નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો અયજી
વાથે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એહપડેનલટ યજુ કયલાની યશેળે.
(૪)

નલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંચ ટકા ગુણ ઉભેયલાભાાં

આલળે.
(૫)

કોઇ ભહશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “નલધલા” ન શોમ, યાં ત ુ અયજી કમાગ ફાદ અથલા

જાશેયાત પ્રનવધ્ધ થમાની છે લ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રહક્રમાના કોઇણ તફક્કે “નલધલા” ફને અને
તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી  ૂયાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રહક્રમાના જે ણ તફક્કા
ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભહશરા ઉભેદલાયોને “નલધલા ભહશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં આલળે.
૧૧.

ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:-

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન /કાં નીઓભાાં વેલા ફજાલતા અનધકાયીઓ /
કભગચાયીઓ આમોગની જાશેયાતના વાંદબગભાાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ

ઉભેદલાયે ોતાના

નલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગ ની તાયીખથી હદન-૭ ભાાં અચ ૂક કયલાની યશેળે.જો ઉભેદલાયના નનમોક્તા તયપથી
અયજી ભોકરલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં
આલળે તો તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૨)

કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત અયજી

ભોકરલાની યશેળે અથલા આ અયજી વાથે નનભણ ૂક અનધકાયીનુાં ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે.
(૩)

રૂફરૂ મુરાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર અવરભાાં યજુ

કયલાનુાં યશેળે.
૧૨. ગે યરામક ઉભેદલાય:ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધગ વયકાયી /વયકાય
શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગે યરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની

નલગત અયજીત્રકભાાં આલાની

યશેળે. જો ઉભેદલાયનો ગે યરામકનો વભમ ચાલુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
૧૩.

પયજજમાત નનવ ૃનત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાં ની કે ફોડગ કોોયે ળનભાાંથી ક્યાયે મ ણ પયજજમાત

નનવ ૃનત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભાાં તેની નલગત આલાની યશેળે.

૧૪.

અગત્મની જોગલાઇઓ:-

(૧) આ જગ્માની નનભણ ૂક ભાટે વીધી બયતીથી વાંદગીની પ્રહક્રમા અનુવયલાની થામ છે .જે ભાટે The Gujarat public
Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનુવાય ઉભેદલાયોની વાંદગી પ્રાથનભક કવોટી અને
ુ ાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી
રૂફરૂ મુરાકાત મોજીને કયલાભાાં આલળે. પ્રાથનભક કવોટીના ગુણ ક્રભાાંનવ
ઉભેદલાયોને રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવોટીનુાં ભાધ્મભ આમોગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં તો
ગુજયાતી યશેળ.ે પ્રાથનભક કવોટી વાભાન્મત: અભદાલાદ/ગાાંધીનગય ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયોએ સ્લખચે
ઉક્સ્થત યશેલાનુાં યશેળ.ે
(૨) પ્રાથનભક કવોટીભા ભેલેર ગુણ આખયી વાંદગી ભાટે ગણલાભાાં આલળે. રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ફોરાલલાના થતાાં
ઉભેદલાયોભાાં, જો કોઈ ઉભેદલાયના પ્રાથનભક કવોટીભા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ શળે તો રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ાત્રતા
નક્કી કયલા,અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાયોની માદી ભાટે નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં
(૩) પ્રાથનભક કવોટીભાાં વાભાન્મ અભ્માવના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને વાંફનાં ધત નલમના ૨૦૦ ગુણના ૨૦૦ પ્રશ્નો
યશેળે.
(૪) ઉભેદલાયોની આખયી વાંદગી ૫૦ ટકા ગુણબાય પ્રાથનભક કવોટીના ૩૦૦ ગુણભાથી ભેલેર ગુણ અને ૫૦ ટકા
ગુણબાય રૂફરૂ મુરાકાતના ૧૦૦ ગુણભાાંથી

ભેલેર ગુણના

આધાયે કયલાભાાં આલળે એટરે કે પ્રાથનભક કવોટીભા

૩૦૦ ગુણભાાંથી ભેલેર ગુણને ૫૦ ટકા ગુણબાય અને રૂફરૂ મુરાકાતભાાં૧૦૦ ગુણભાાંથી ભેલેર ગુણને ૫૦ ટકા
ગુણબાય ગણી કર
ૂ ૧૦૦ ગુણભાાંથી ગુણ આલાભા આલળે.
નોધ:-અવાધાયણ વાંજોગો તથા અલાદ રૂ હકસ્વાભાાં વીધી બયતી ભાટે ની ભાત્ર રૂફરૂ મુરાકાતના આધાયે વાંદગી
પ્રહક્રમા અનાલલાનો નનણગમ રેલાનો આમોગને અનધકાય યશે છે .
સ્ટટીકયણ:- જો ઉભેદલાયે પ્રાથનભક કવોટીભા ૩૦૦ ગુણભાાંથી ૧૫૦ ગુણ ભેલેર શળે અને રૂફરૂ મુરાકાતભાાં ૧૦૦
ગુણભાાંથી ૬૦ ગુણ ભેલળે તોરેલખત પ્રાથનભક કવોટીના ૫૦ ટકા ગુણ બાય મુજફ ૨૫ ગુણ અને રૂફરૂ મુરાકાતના
૫૦ ટકા ગુણ બાય મુજફ ૩૦ ગુણ એભ કર
ૂ ૫૫ ગુણ થળે .પ્રાથનભક કવોટી/ અને રૂફરૂ મુરાકાતના કર
ૂ :-૧૦૦
ગુણભાાંથી વાંદગી ભાટે ન ાંુ રામકી ધોયણ લફન અનાભત લગગ અને અનાભતલગગ ના ઉભેદલાયો ભાટે નીચે મુજફ
યાખલાભાાં આલે છે
ક્રભ

લગગ (Category)

લગગ -૧અને ૨(ુરૂ)

લગગ -૧ અને ૨ (ભહશરા )

૧

લફનઅનાભત(વાભાન્મ) લગગ

૫૦

૪૫

૨

વા.ળૈ..લગગ

૩૫

૩૧

૩

અનુ.જાનત

૩૫

૩૧

૪

અનુ જન જાનત

૩૫

૩૧

(૫) અલાદ રૂ હકસ્વાભાાં અવાધાયણ વાંજોગોભાાં યાં યાગત યીતે ભાત્ર રૂફરૂ મુરાકાતને આધાયે જ વદગી અંગે
આમોગ દ્વાયા નનણગમ રેલાભાાં આલળે જેભા વાંદગીનુાં રામકીધોયણ ભાત્ર રૂફરૂ મુરાકાતના ગુણને આધાયે ઉય
જણાવ્મા મુજફનુાં યશેળે.
(૬) પ્રાથનભક કવોટીભાાં ઉભેદલાયને O.M.R. Sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે A, B, C, D અને E એભ ાાંચ નલકલ્
આલાભાાં આલળે, ાાંચભો નલકલ્ E ‘Not attended’ તયીકે નો યશેળે. જો ઉભેદલાયે તભાભ નલકલ્ો ખારી યાખ્મા શોમ
(encode કમાગ ન શોમ) અથલા ખોટા જલાફ આેર શોમ તો જેતે જલાફના નનનશ્રત ૦.૩ ટકા ગુણ Negative Marks
ભેલેર ભાકગ વ ભાથી કાલાભાાં આલળે. અને જો ાાંચભો નલકલ્ E ‘Not attended’ એનકોડ કયે ર શોમ તો “શ ૂન્મ”
ગુણ કાલાના યશેળે. અથાગ ત ભાત્ર E ‘Not attended’ નલકલ્ જ encode કમો શળે તો તે પ્રશ્ન ભાટે કોઇ નેગેટીલ
ગુણ કાલાભાાં આલળે નશીં.
(૭)

આ રૂફરૂ મુરાકાતભાાં આમોગની સ ૂચનાઓ/ધોયણો મુજફ જાશેયાતભાાં દળાગ લેર કે ટેગયીલાય જગ્માની વાંખ્માને
ધ્માને રઈ, નીચે મુજફ અનુવયલાનુાં યશેળે :-

કર
ૂ જ્ગગ્માઓની વાંખ્મા

કર
ૂ જ્ગગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ફોરાલલાભાાં આલનાય ઉભેદલાયોની વખ્માાં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધુ

કર
ૂ જ્ગગ્માઓથી ૦૩ ગણા

(૮) પ્રાથનભક કવોટીભાાં કર
ૂ ગુણના ૧૦% થી ઓછા ગુણ ભેલળે તો તેભને રૂફરૂ મુરાકાતને ાત્ર ગણલાભાાં આલળે
નશીં.
(૯)

જાશેયાતભાાં ઠયાલેર રઘુત્તભ રામકાત તેભજ અનુબલ કયતાાં લધુ ળૈક્ષલણક રામકાત અને/ અથલા લધુ અનુબલ
અને/ અથલા રામકાતભાાં ઊંચી ટકાલાયીને આધાયે રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે આમોગ ઉભેદલાયોની વાંખ્મા ભમાગ હદત
કયી ળકળે.

(૧૦)

ભાજી વૈનનકો તથા ળાયીહયક અળક્ત ઉભેદલાયોની જગ્માઓ અનાભત શોમ ત્માયે વફાંનધત કેટેગયીના ભાજી
વૈનનકો તથા ળાયીહયક અળક્ત ઉભેદલાયો ૈકી જે ઉભેદલાયો આ પ્રભાણેના રધુતભ ગુણ ભેલતા શળે તેભને
વફાંનધત કે ટેગયીની અનાભત જગ્મા વાભે ગણલાભાાં આલળે. જો જાશેયાતભાાં જણાવ્મા પ્રભાણેની આ કેટેગયીઓ
ભાટે યાખલાભાાં આલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે આ રધુતભ ગુણ ભેલતા ઉભેદલાયો પ્રાપ્ત ન થામ કે ુયતી
વાંખ્માભાાં પ્રાપ્ત ન થામ તો વાંફનધત કેટેગયીના રધુતભ ગુણના ૧૦% ધોયણ શવુ કયીને વાંદગી કયલાભાાં
આલળે.

(૧૧) ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે રધુતભ ગુણના ૧૦% નુાં ધોયણ શવુ કયીને વાંદગી દ્ધનત અનુવયલાની યશેળે અને
રૂફરૂ મુરાકાત ફાદ જે તે કે ટેગયીના ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે ની અનાભત વાંખ્મા જેટરા ભહશરા ઉભેદલાયોથી લધુ
ઉભેદલાયો ઉરબ્ધ થામ તો બરાભણ માદીભાાં ભહશરા ઉભેદલાયોનો વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભહશરા ઉભેદલાયોની
પ્રતોક્ષામાદીભાાં વાંદગી ગણલાભાાં આલળે. આ જોગલાઇ મુજફ રધુતભ રામકી

ધોયણ આ મુજફ યશેળે.

લફનઅનાભત લગગ ના ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે ૪૫ ગુણ તેભજ અનાભત લગગ ના ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે ૩૧ ગુણ
યાખલાભાાં આલળે.
૧૫.
(૧)

રૂફરૂ મુરાકાત:રૂફરૂ મુરાકાત આમોગની કચેયી ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે ોતાના ખચે ઉક્સ્થત થલાનુાં
યશેળે.

(૨)

અનુસ ૂલચત.જાનતના ઉભેદલાયો તથા ફેયોજગાય ઉભેદલાયો કે જેઓના ભાતા-નતા ની લાનિક આલક
આલકલેયા ને ાત્ર ન શોમ તેઓને તેભના યશેઠાણના સ્થે થી રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે
ગુજયાત એવ.ટી. નનગભ દ્વાયા નનમત થમેર હટહકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે
ઉભેદલાયે રૂફરૂ મુરાકાતના હદલવે નનમત પોભગ બયલાનુાં યશેળે અને તેની વાથે અવર હટહકટ યજુ કયલાની
યશેળે.

(૩)

રૂફરૂ મુરાકાતના હદલવે રૂફરૂ મુરાકાતના ત્રભાાં દળાગ લલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાના યશેળ.ે
જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ
નોંધ રેલી.

(૪)

ઇન્ટયવ્યુ કનભહટ દ્વાયા રૂફરૂ મુરાકાત ભાાં ઉભેદલાયોના એકાં દય દે ખાલ (Overall Performance) ને ધ્માને રેલાભાાં
આલળે અને ઇન્ટયવ્યુ કનભહટ ઇન્ટયવ્યુ દયમ્માન ઉભેદલાય ના Overall Performance ને ધ્માનભાાં યાખીને
ુ તે ગુણ આળે.
ચચાગ નલચાયણા કમાગ ફાદ વલાગ નભ

૧૬.

નીચે દળાગ વ્મા મુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે.(આ માદી ભાત્ર દટટાાંત સ્લરૂે છે જે વાં ૂણગ નથી)

(૧) આમોગના ઓનરાઇન મુવદ્દા મુજફ અયજી કયે ર ન શોમ
(૨) અયજીભાાં દળાગ લેર નલગતો અધ ૂયી કે અવાંગત શોમ.

(૩) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયે ર ન શોમ.
(૪) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ.
(૫) અયજીભાાં ાવોટગ વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયે ર ન શોમ.
(૬) અયજી વાથે  ૂયે  ૂયી પી બયે ર ન શોમ.
(૭) અનાભત કક્ષાનાતથા ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા
અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શોમ.
(૮) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બુકની નકર યજુ કયે ર ન શોમ
(૯) ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાતના વાંદબગભાાં ભાકગ ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શોમ.
(૧૦) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શોમ.
(૧૧) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનુબલ દળાગ લેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શોમ) યાં ત ુ તેના
વભથગનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર ન શોમ અથલા તો યજુ કયે ર પ્રભાણત્રભાાં તેઓનો અનુબલનો વભમગાો, મુ
ગાય, કુ ર ગાય અને અનુબલનો પ્રકાય દળાગ લેર ન શોમ તથા વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ .
૧૭ .

નનભણ ૂક:-

(૧) ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં નનભણકૂ ભાટે વાંદ

થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના

વાંફનાં ધત નલબાગને આમોગ

દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી નનભણ ૂકત્ર ભેલતાાં શેરાાં કોમ્પ્યુટય અંગે ની વીવીવી અથલા
તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે.આ પ્રકાયની રામકાત નશીં
ધયાલનાય ઉભેદલાય નનભણ ૂકને ાત્ર ફનળે નશીં.
(૨) નનભણકૂ અંગે ની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી

દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શોલાથી આ અંગેનો કોઇણ ત્રવ્મલશાય

આમોગ ધ્માને રેળે નશીં.
(૩)

ઉભેદલાયે

તેની ળૈક્ષલણક રામકાત /અનુબલ/ઉંભય લગેયેના વભથગનભાાં યજુ કયે ર પ્રભાણત્રો કોઇણ તફક્કે

અમોગ્મ ભાલુભ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની નનભણ ૂક ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે અને
આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પોજદાયી ધાયા શેઠની કામગલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે
કે, તેભણે યજુ કયે રા પ્રભાણત્રો ખુફજ ચોકવાઈથી ુણગ યીતે ખયાઈ કમાગ ફાદ જ આમોગભાાં યજુ કયલા.
૧૮.

ગેયલતગણક
ાં ૂ અંગે દોનત ઠયે રા ઉભેદલાયો નલરૂધ્ધ ગરાાં
ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કોઇણ પ્રકાયની ખોટી ભાહશતી

દળાગ લલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભાહશતી છૂાલલી નશી,ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયે ર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાલણત
નકરભાાં કોઇણ વાંજોગોભાાં સુધાયો અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં
કયે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજુ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ દસ્તાલેજોભાાં અથલા તેની પ્રભાલણત

નકરભાાં કોઇણ પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા નલવાંગતતા જણામ તો તે નલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ટટતા યજુ
કયલી.જો કોઇ ઉભેદલાય આમોગ દ્વાયા દોનત જાશેય થમેર શોમ અથલા થામ તો ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) કોઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણગ કયાવ્યુ શોમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાગ શોમ ,

() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોમુકત અથલા ખોટા નનલેદનો કયે ર શોમ ,
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ અનનમનભત કે અનુલચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ ,
(૭) કવોટી વભમે કોઇ અનુલચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ ,

(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અનળટટ ફાફતો વહશતની અવાંગત ફાફતો યજુ કયે ર શોમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કોઇણ યીતની ગે યલતગણ ૂક આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી,ુસ્તક
, ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર કે શસ્તલરલખત વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતલચત દ્વાયા કે કોઇ વાાંકેનતક યીતે
નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે ,

(૧૦) આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે નનયુકત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી કયલી , કોઇણ પ્રકાયની
ળાયીહયક ઇજા શોચાડલી અથલા
(૧૧) ઉયોકત જોગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ક અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા તેણે કે વીધી અથલા
આડકતયી યીતે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાગ લેર નળક્ષા ઉયાાંત આોઆ પ્રમત્ન કમો શોમ,
પોજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ક) આમોગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગે યરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
(ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે કામભી કે મુકયય મુદત ભાટે
(૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કોઇણ નોકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જો વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શોમ તો તેના નલરૂધ્ધ વમુલચત નનમભો અનુવાય નળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ
ળકાળે.
(૧ય) ઉયોકત નલગતોભાાં નનહદિ ટટ કયે ર નળક્ષા કયતા શેરા આમોગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભગચાયીને
(૧) આયોનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ટટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેખીતભાાં નળક્ષા અંગે ફચાલનામુ-ાં શકીકત યજુ કયલા અને

(૩) નળક્ષા અંગે નનમત વભમ ભમાગ દાભાાં રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.

(વલચન ટલધગન)
વાંયક્ુ ત વલચલ
ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ

Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:આ જાશેયાતના વાંદબગભાાં આમોગ દ્વાયા ઓન રાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા ૧૮/૧૦/
૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કરાક થી તા. ૦૩/૧૧/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સુધીભાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય અયજી
ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મુજફના Steps (૧) થી (૧૬) અનુવયલાના યશેળે. Confirmation
Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.
(૧)
સો પ્રથભ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.ાં
(૨)
Apply On line Click કયવુ.ાં
આ પ્રભાણે click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દે ખાળે.
સોપ્રથભ More Details ય Click કયીને જાહેયાતની ફધી જ વલગતન અભ્માસ ઉભેદલાયએ કયલ. અને
ત્માયફાદ Apply Now ફટન ક્લરક કયવુ.ાં
(૩)
(૪)

(૫)
(૬)
(૭)
(૮)

(૯)
(૧૦)

(૧૧)

(૧૨)

(૧૩)

નામફ નનમાભક, ગુજયાત વાંકલરત ફા નલકાવ વેલા લગગ-૧ ની ઉય click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે

તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Format ભાાં સો પ્રથભ
“Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અહીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની હમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની
યહેળે.) “Personal Details” ભાાં જમાાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે , તેની વલગત રખલી જેથી
જરૂય જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભાહહતગાય કયી ળકે.
Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ય click કયવુ ાં અને
તાની ળૈક્ષણણક વલગત બયલી.
Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.
Experience Details ય “click” કયવુ ાં અને Experience Details બયલી. લધુ Experience ઉભેયલા ભાગતા
હલ ત Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી.
Additional Information ય “click” કયી ત્માાં ભાહહતી બયલી. જે લધાયાન અનુબલ ojas module ભાાં
સભાવલષ્ટ ન થત હમ, ત સાદા કાગ ય ojas ભાાં જણાવ્મા મુજફના અનુબલના કઠા પ્રભાણે આે
લધાયાના અનુબલની વલગત ઉભેયીને ભકરલી.
તેની નીચે “Self-declaration” ભાાં Yes / No ય click કયવુ.ાં
હલે save ય “click” કયલાથી તભાય Data Save થળે. અહીં ઉભેદલાયન Application Number generate
થળે. જે ઉભેદલાયે સાચલીને યાખલાન યહેળે અને હલે છી આ જાહેયાતના સાંદબાભાાં આમગ સાથેના કઈ
ણ ત્ર વ્મલહાયભાાં તે દળાા લલાન યહેળે.
જ આની અયજીત્રકભાાં કઇ સુધાયા-લધાયા કયલાના હમ ત Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે,આ
સુવલધા અયજી Confirm કયતાાં હેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ
સુનલધા ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.
હલે ેજના ઉયના બાગભાાં upload photo ય click કય અહીં તભાય application number type કય અને
તભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click કય. અહીં, photo અને signature upload કયલાના છે .
(પટાનુ ાં ભા ૫ સે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.ભી હાઈ અને signature નુ ાં ભા ૨.૫ સે.ભી. ઊંચાઇ અને
૭.૫ સે.ભી. હાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા સો પ્રથભ તભાય photo અને signature
.jpg Formatભાાં(10 KB) સાઇઝ થી લધાયે નહીં તે યીતે Computer ભાાં હલા જઇએ.) “Browse” Button ય
click કય હલે Choose File ના સ્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે તે
પાઇરને ત્માાંથી Select કય અને “Open” Button ને click કય. હલે “Browse” Button ની ફાજુ ભાાં “Upload “
Button ય Click કય હલે ફાજુ ભાાં તભાય photo દે ખાળે. હલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની
યહેળે.
હલે ેજના ઉયના બાગભાાં “Confirm Application” ય click કય અને “Application number” તથા Birth
Date Type કમાા ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview ૨: confirm application
દે ખાળે. ઉભેદલાયે “Application preview” ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. અયજીભાાં સુધાય કયલાન
જણામ, ત Edit Application ઉય click કયીને સુધાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાા હેરા કઇણ
પ્રકાયન સુધાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત.ુ અયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ સુધાય થઇ
ળકળે નહીં. જ અયજી સુધાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm application ય click કયવુ.ાં Confirm
application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભાાં online સ્લીકાય થઈ જળે. અહીં
“confirmation number” generate થળે જે હલે છીની ફધી જ કામાલાહી ભાટે જરૂયી હઈ, ઉભેદલાયે
સાચલલાન યહેળે. Confirmation number વસલામ કઇણ ત્રવ્મલહાય કયી ળકાળે નહીં. Confirm થમેર
અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી યાખલી.

(૧૪)
વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયો અયજી પી નીચેના ફે નલકલ્ ૈકી કોઈણ થી બયી ળકે છે .
(૧) ોસ્ટ ઓપીવભાાં: સાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી સાંદબે “Print Challan” ઉય કરીક કયીને
વપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર કાઢલાની યહેળે. આ વપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર રઇને નજીકની કમ્પ્યુટયની સુવલધા
ધયાલતી સ્ટ ઓહપસભાાં જલાનુ ાં યહેળે. સ્ટ ઓપીસભાાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ટર સવલિસ ચાર્જ
તાયીખ ૦૩/૧૧/૨૦૧૬ સુધીભાાં બયલાની યહેળે અને પી બમાા અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલાનુ ાં યહેળે.
(૨) ઓન રાઈન પી; પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ઉય કરીક કયવુ ાં અને વલગત બયલી અને ત્મા
“Online Payment of fee”ઉય ક્રીક કયવુાં ત્માયફાદ આેર નલકલ્ોભા Net Banking, Card Payment
અથલા “Other Payment Mode”ના નલકલ્ ભાથી મોગ્મ નલકલ્ વાંદ કયલો અને આગની નલગતો બયલી
.પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ Screen ય રખામેલ ુ આલળે અને e-receipt
ભળે .જેની “Print” કાઢી રેલી .જો પ્રહક્રમાભા કોઈ ખાભી શળે તો Screen ય આની પી બયામેર નથી
તેભ જોલા ભળે
(૧૫) વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયોએ આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રકની“Print”ભેલીને ઉભેદલાયે
ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાનુાં યશેળે અને આમોગ દ્વાયા ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ તે વાથે જોડલાના
ુ ાય અચુક જોડીને અયજીત્રક
આલશ્મક પ્રભાણત્રો સ્લમાં પ્રભાલણત કયીને, નીચે મુજફ રાગુ ડતા ક્રભાાંનવ
લફડાણો વહશત તથા પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશેળે અથલા
આમોગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે.
.
(૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક. (૨) જન્ભ તાયીખના ુયાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ.નુાં પ્રભાણત્રની
નકર (જન્ભનો દાખરો કે ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નહશ) (૩) નનમત ળૈક્ષલણક રામકાતના
ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૪) ડીગ્રીના અંતીભ લગની ભાક્વીટની નકર (૫) ઇન્ટનગળી કાં પ્રીળન વટી (૬)
વફાંનધત કાઉક્ન્વરના નોંધણી પ્રભાણત્રની નકર (જો જાશેયાતની જોગલાઇ મુજફ જરૂયી શોમ તો) (૭)
અનુબલના પ્રભાણત્ર નકર (જો જાશેયાતની જોગલાઇ મુજફ જરૂયી શોમ તો) (૮) વાંળોધન ત્રો (જો
જાશેયાતની જોગલાઇ મુજફ જરૂયી શોમ તો) (૯) નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયાલેર શોમ તો વયકાયી ગેઝેટની
નકર/યણીત ભહશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રે ળનની નકર (૧૦) નલધલા ભહશરા ઉભેદલાયના હકસ્વાભા ુન:
રગ્ન કમાગ નથી તેલી એપીડેલીટની નકર
(૧૧) ળાયીહયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે વા.લ.નલબાગના
તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના યીત્રથી નનમત થમેર નમુના મુજફનુ પ્રભાણત્ર (૧૨) અન્મ રાગુ ડ્તા શોમ તેલા
આધાય/ુયાલા.
(૧૬) અનાભત લગગ ના ઉભેદલાયોએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં અને confirm થમેર અયજીત્રક“Print”ભેલીને
ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાનુાં યશેળે અને આમોગ દ્વાયા ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ તે વાથે
ુ ાય અચુક જોડીને
જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રો સ્લમાં પ્રભાલણત કયીને, નીચે મુજફ રાગુ ડતા ક્રભાાંનવ
અયજીત્રક લફડાણો વહશત તથા પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના
યશેળે અથલા આમોગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે..
(૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક (૨) જન્ભ તાયીખના ુયાલા ભાટે એવ.એવ.વી ક્રે ડીટ વટીની
નકર(જન્ભનો દાખરો કે ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નહશ) (૩) જાનત પ્રભાણત્રની નકર (૪)
વા.અને ળૈ..લગગ ના ઉભેદલાયો ભાટે નનમત થમેર વભમ ગાાભા ભેલેર નનમત થમેર હયનળટટ-ક
મુજફનુ/ાં નલા નનમત થમેર નમુના- હયનળટટ- ૪ નોન ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર (અંગેજીભા અાતુ એનેક્ષય-એ
ભાન્મ નથી (૫) નનમત ળૈ.રા ના ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૬) ડીગ્રીના અંતીભ લગની ભાક્વીટની નકર (૭)
ઇન્ટનગળી કાં પ્રીળન વટી (૮) વફાંનધત કાઉક્ન્વરના યજીસ્રે ળનની નકર (જો જાશેયાતની જોગલાઇ મુજફ
જરૂયી શોમ તો) (૯) અનુબલના પ્રભાણત્ર નકર (જો જાશેયાતની જોગલાઇ મુજફ જરૂયી શોમ તો) (૧૦)
નાભ/અટકભા પેયપાય કયાલેર શોમ તો વયકાયી ગેઝેટની નકર/હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રે ળન
નકર (૧૧) નલધલા ભહશરા ઉભેદલાયના હકસ્વાભા ુન: રગ્ન કમાગ નથી તેલી એપીડેલીટની નકર (૧૨)
ળાયીહયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે વા.લ.નલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના હયત્રથી નનમત થમેર નમુના
મુજફનુાં પ્રભાણત્ (૧૩) અન્મ રાગુ ડતા શોમ તેલા આધાય/ુયાલા.
(૧૭)
દયે ક જાહેયાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, સાંજગલળાત, જ કઇ ઉભેદલાયે એકથી લધુ
અયજી કયે ર હળે, ત છે લ્રી કન્પભા થમેર અયજી, તેની સાથે વનમત પી બયે ર હળે, ત તે ભાન્મ ગણાળે અને
અગાઉની અયજી યદ્દ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની અયજી સાથે બયે ર પી છે લ્રી કન્પભા થમેર અયજી સાભે
ગણલાભાાં આલળે નહીં. જ ઉભેદલાયે છે લ્રી કન્પભા થમેર અયજી સાથે વનમત પી બયે ર નહીં હમ, ત આલા
ઉભેદલાયની વનમત પી સાથેની કન્પભા થમેરી છે લ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. જ ઉભેદલાયે એકથી
લધુ અયજી સાથે પી બયે ર હળે, ત તે યીપાંડ કયલાભાાં આલળે નહીં.
અયજી પી :

(૧)

સાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીસભાાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી+ૉસ્ટર સવલિસ ચાર્જ બયલાન યહેળે.
અને પી બમાા અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલી ને અયજીત્રક સાથે જડીને યજુ કયલાનુ ાં યહેળે. અને જ પી ઓન
રાઈન બયે ર હમ ત e-receipt ની“Print” કાઢી રેલાની યશેળે અને અયજીત્રક સાથે જડીને યજુ કયલાની
યહેળે
(૨)
મ ૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યહેતી નથી
(૩)
ળાયીહયક યીતે અળલત ઉભેદલાયે પી બયલાની નથી
(૪)
અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત ણ તેઓએ અયજી પી બયલાની
યહેળે નહીં. તે વસલામના ધયણ ણફન અનાભત લગાના રાગુ ડળે.
(૫)
પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશી શોમ તેલા ઉભેદલાયને કઇ ણ સાંજગભાાં
પ્રાથનભક કવોટી/રૂફરૂ મુરાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દે લાભાાં આલળે નશી.. આ પી પલત સ્ટ ઓહપસ દ્વાયા જ
સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડમન સ્ટર ઓડા ય કે ે ઓડા યના સ્લરૂભાાં આ પી
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી.
ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્માન કોઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા ના
બયતી નનમભો, તથા જાશેયાતની જોગલાઇઓ મુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલ ૂભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી
કોઇ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે.
નોંધ : નામફ નનમાભક, ગુજયાત વાંકલરત ફા નલકાવ વેલા લગગ-૧ ની જગ્માના બયતી નનમભો, અયજીત્રક વાથે જોડલાના
આલશ્મક પ્રભાણત્રોની માદી,લમ ભમાગ દાભાાં છુટછાટ, અયજી કમા વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની નલગતો,
હયનળટટ’ક’ નો નમ ૂનો, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનો નમ ૂનો અને જાશેયાતની અન્મ લધુ
નલગતો આમોગની કચેયીના નોટીવફોડગ અને આમોગની લેફવાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોલા ભળે.

Gujarat Public Service Commission
R-5
The candidates having the qualification mentioned below are requested to apply on line for their
candidature for the post of Deputy Director, Gujarat Integrated Child Development Service
Class-I ,under the Commissionerate, Women and Child Development Department.
(Advt. 54/2016-17) 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 Web site of Commission
www.gpsc.gujarat.gov.in for all Provisions of 14dvertisement,General Instructions,and the
method of on line application.
The Preliminary test will be held at Ahmedabad or Gandhinagar Probably on Date- 15/01/2017
No of vacancies : - 03 vacancies as described below
No. Category
Total Posts
Out of Total Posts,
reserved for Women
1
General
03
01
55Note :
(1) In case of non-availability of woman candidate in respective category the post so reserved
will be allotted to male candidate of that category
(2) Disabled Candidates: having disability of OA (one arm) , OL (One leg affected), BL-(Both legs
affected but not Arms) ,OAL (one arm and one leg) and B-(Blindness) or LV-Low vision & HH (hearing
handicapped) 40% to 75% can apply for the post. Candidates other than prescribed above

disabilities are not eligible for application.
(3) Selection to the posts of Unreserved Category and posts reserved for women candidates
thereof as well as selection to the posts of S & E B C, S C and ST Categories and posts reserved
for women candidates thereof shall be made on the basis of marks obtained in selection process
by the candidates of respective Categories and also women candidates of that category(Where
there are Vacancies reserved for women candidates) and on the basis of qualifying standard
prescribed by the Commission keeping in view to maintain efficiency of respective
cadre/service.
(A)
E.Q &.Experience :-

(1)
A Post Graduate Degree in Sociology, Social Science or Home Science obtained
from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State
Act in India ;or any other educational institution recognized as such or declared to be a
deemed University under Section- 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
possess an equivalent qualification recognized by the Government;
(2) About five Five years’ experience on the post not below the rank of Child
Development Project Officer, Class- II in Gujarat Integrated Child Development Service,
Under the Commissionerate of Women and Child Development, or
(3)
About five Five years’ combined or separate experience in the field of child
Development or Child Health or Nutrition or Health Education in Government or
Voluntary or Non- Government Organization or Government Undertaking Board or
Corporation or local Bodies on the post ,which can be considered equivalent to the post
not below the rank of Child Development Project Officer, Class- II, in Gujarat Integrated
Child Development Service, under the Commissionerate of Women and Child
Development,
(4)
The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967
(5) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both .
PAY:- Rs.15600-39100 (Grade pay- Rs.6600)

AGE: - Not more than 42 years. (Including Age Relaxation of
NOTIFICATION Dated the 23 October,2015)

Upper Age limit shall be relaxed as under:
women Candidates
1
4

5

five

years as par GAD

05 Years (Subject to maximum 45 years of
age)

Disabled Candidates: having disability of of OA (one arm) , OL (One leg affected), BL-(Both legs
affected but not Arms) ,OAL (one arm and one leg) and B-(Blindness) or LV-Low vision & HH(hearing
handicapped) (40% to75%) who can move independently and perform duties may be allowed

relaxation in age up to 10 years subject to maximum 45 years of age on the basis of Medical
certificate issued by the Medical Board. Candidates having disability other than prescribed above
are not eligible for application.
A candidate who is already in Guj. Govt. (i) If experience is prescribed as one of the
service, either as a permanent or as a qualifications, the upper age limit shall not apply.
temporary
Govt.
servant
officiating (ii) If experience is not prescribed as one of the
continuously for six months and has not qualifications and a Govt. servant appointed to a
crossed age limit prescribed for the post requiring a Medical, Engineering, Veterinary
advertised post at the time of his first or Agriculture degree or diploma and who applied
appointment.
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.

(Sachin Patvardhan)
Joint Secretary,
Gujarat Public Service Commission

