આર-૬ શાખા

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
ુ ય અધિકારી વગગ -૩ ની કુ િ-૧૮ જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારો
જાહેરાત ક્રમાાંક: - ૬૬/૨૦૧૬-૧૭, નગરપાલિકાના મખ્
પસાંદ કરવા માટે Online અરજીઓ તા:- ૦૫-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કિાક થી તા.-૨૧-૧૧ -૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કિાક
ુ ીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .
સિ
(૨) આ જાહેરાત અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા વવગતવાર જાહેરાત સાથેની “ જાહેરાતની સામાન્ય
જોગવાઈઓ’ અને ઓન લાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના
નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનંતી છે .
ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહેશે.
જગ્યાન ાંુ નામઃ નગરપાલિકાના મખ્ુ ય અધિકારી વગગ -૩ ની કુ િ-૧૮ જગ્યાઓ
(નીચે દશાડવ્યા મુજબ)
ક્રમ

કેટેગરી

કુ િ

કુ િ જગ્યાઓ પૈકી મહહિા ઉમેદવાર માટે અનામત

જગ્યાઓ જગ્યાઓ
૧

લિન અનામત વગગ

૦૯

૦૩

૨

સા. શૈ. પ. વગગ

૦૩

૦૧

૩

અન ુ . જાધત

૦૧

૦૦

૪

અન ુ .જનજાધત

૦૫

૦૨

૧૮

૦૬

કુ િ
નોંિ:

(૧) કુ િ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા માજી સૈધનકો માટે અનામત છે . ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી શારીહરક અશક્તતા
િરાવતાાં ઉમેદવારો માટે કુ િ ૦૧ જગ્યા અનામત છે . પરં ત ુ O.A. (One Arm affected) અને O.L.( One Leg
affected)ની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો બબનઅનામત કેટેગરીમાં અરજી કરી શકે છે . આ
વસવાય અન્ય પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
(૨)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરં ત ુ તેમને પસંદગી માટે ના ધોરણો
બબનઅનામત કક્ષાના લાગું પર્શે.
(૩)મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પુરૂષ
ઉમેદવારને ફાળવી શકાશે.
(૪) બબન અનામત કેટેગરીની કૂલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જગ્યાઓ પર
ઉમેદવારોએ પસંદગીની પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે સંબવં ધત સેવાની કાયડક્ષમતા જાળવી
રાખવા વનયત કરે લ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાં આવશે.

શૈક્ષબણક લાયકાતઃ- (i) A bachelor’s degree of any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India or any other educational institutions recognised as such or declared
to be deemed as a University under the section 3 of the University Grants Commission act, 1956;
(ii) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification
and Recruitment (General) Rules 1967;
(iii) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
પગાર:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪૮૦૦ ( ગ્રેર્ પે- રૂ. ૪૪૦૦ )
ઉંમર:- ૩૫ વષડથી વધુ નહીં
(૧)
(૨)

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાડદા ૩૫ વષડની ઉંમર ઠરાવવામાં આવેલ છે , તેમાં નીચે દશાડવ્યા મુજબની
છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .

૧

ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના સા. અને શૈ. પ.

પાાંચ વર્ગ (વધુમા વધુ ૪૫ વર્ગ સુિીની મયાગ દામાાં રહેશે)

વગગ.,અનુ જાધત.,અનુ જન
જાધત. ના ઉમેદવાર
૨

લિનઅનામત મહહિા ઉમેદવારો

પાાંચ વર્ગ (વધુમા વધુ ૪૫ વર્ગ સુિીની મયાગ દામાાં રહેશે.)

૩

ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના સા. અને શૈ. પ.

દશ વર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહિાઓ માટે ની છુટછાટ કે જે પાાંચ વર્ગની છે તેનો

વગગ , અનુ જાધત.,અનુ જન

સમાવેશ થાય છે ) (વધુમા વધુ ૪૫ વર્ગ સુિીની મયાગ દામાાં રહેશે)

જાધત. ના મહહિા ઉમેદવાર
૪

અશકત ઉમેદવાર :- O.L(one leg affected) અને O.A. (One Arm affected) ની અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો કે
જેઓ પોતાની રીતે હરીફરી શકે ને કામગીરી કરી શકે તેઓને મેડીકિ િોડગ ના તિીિી પ્રમાણપત્રને આિીન ૧૦
વર્ગ સુિીની છુટછાટ વધુમા વધુ ૪૫ વર્ગ સુિીની મયાગ દામાાં મળવાપાત્ર છે . આ ધસવાયની શારીહરક અશક્તતા
િરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી

૫

માજી

સૈધનકો,

ુ ાાં વધ ુ ૪૦ વર્ગ
ઈ.સી.ઓ., િશ્કરમાાં િજાવેિ સેવા ઉપરાાંત િીજા ત્રણ વર્ગ વધમ

એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત

ુ ીની છુટછાટ મળશે.
સિ

પરીક્ષાની રૂપરે ખા:
The competitive examination shall comprise of two successice stages:(A) Preliminery examination (objective type) for the selection of candidates for Main examination; and
(B) Main Examination (written) for selection of candidates for the post of Chief Officer, Class-III.
1. Preliminary Examination- The preliminary Examination shall consist of one paper of objective type
(Multiple Choice Questions) and carry a maximum of 150 total marks. This examination is meant as a
screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examaination by the candidates, who are
declared qualified for admission to the Main Examination shall not be counted for determining their final
order of merit. The number of candidates to be allowed to appear at the Main Examination shall be about

four times the total approximate number of vacancies so advertised. The candidate who is declared qualified
in the preliminary Examination by the commission, shall only be eligible for admission to the Main
Examination, provided he/she is otherwise eligible under these rules for admission to the Main Examination.
The preliminary Examination shall consist of one paper of 150 marks as follows:Paper
No.
1

Subject

Marks

Duration

General Studies
Total

150
150 Marks

75 Minutes

NOTE:
(i) The syllabus of the subject of Preliminary Examination shall be such as may be prescribed and notified
by the Commission.
(ii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree level.
(iii) The question paper shall be of objective type (Multible Choice Question) in Gujarati and English
Language.
.
2. Main Examination(A) The Main Examination shall consist of written Examination. The Written Examination shall consist of
three papers.
The marks obtained by the candidates in the Main Examination shall determine their final ranking.
The Scheme and subjects of Main Examination shall consist of the following papers:Paper No
1
2
3

Subject
Gujarati(Descriptive)
English (Descriptive)
General Studies-1 (Descriptive)

Marks
100
100
200
Total

Duration
3 Hours
3 Hours
3 Hours

400 Marks

NOTE:(i) The standard of Gujarati Paper shall be equivalent to Gujarati subject (Higher Level) of Twelvth standard
of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board.
(ii) The standard of English Paper shall be equivalent to English subject (Lower Level) of twelvth standard of
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board.
(iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree level.
(iv) The syllabus for each of the papers shall be such as may be prescribed and notified by the Commission.

નોંિ:
(૧) જો યુવનવસીટીએ માકડ શીટમાં ટકાવારી દશાડવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટે ની ફોમ્યુલ
ડ ા/ આધાર
અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.
(૨) જો ઉમેદવાર વવદે શની યુવનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં માન્યતા/સમકક્ષતા
ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે, તથા સમય મયાડ દામાં આ અંગેના આધાર પુરાવા રજૂ
કરવાની જવાબદારી સંબવં ધત ઉમેદવારની રે હશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહેતી નથી
અને સમયમયાડ દા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામા લેવામા આવશે નહી, જેની સંબવં ધત તમામે
ખાસ નોંધ લેવી.
અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહેશે. મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના
અને શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના અનામત વગડના
ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહેશે.

(એસ. એસ. પટવધડન)
સંયકુ ત સબચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

R-6 BRANCH
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
On Line applications are invited for the posts of Chief Officer Class -3 in the Gujarat State Municipal
Chief Officer’s Service, (Advt.-66 /2016-17) between date 05/11/2016, 13.00 Hrs. to date 21/11/2016,
13.00 Hrs.
(2) Candidaes are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission https://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
online application.
Total No. of vacancy:-25 (As Under) –
No. Category
1
GENERAL
3
S.E.B.C.
4
S.C.
5
S.T.
Total

Total vacancy
09
03
01
05
18

Out of total Post reserved for Women
03
01
00
02
06

Note:(1) Out of above mentioned posts one post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those
candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or O.A. (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.
(3) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved will be
allotted to male candidates belonging to the same category.
(4) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof shall be
made on the basis of marks obtained in selection process and on the basis of qualifying standard
prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service.
Educational Qualification: - : (i) A bachelor’s degree of any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational institutions
recognised as such or declared to be deemed as a University under the section 3 of the University
Grants Commission act, 1956;
(ii) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules 1967;
(iii) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs.4400)
AGE:-Not more than 35 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application.

Upper Age limit shall be relaxed as under:
1

1 S.C, S.T. and S.E.B.C. Category Candidates

22 2 Women Candidates belonging To Unreserved Category
3 Women Candidates belonging To S.C., S.T. and S.E.B.C.
category

4

5

05 Years (maximum up to 45 years)
05 Years (maximum up to 45 years)
10 Years (maximum up to 45 years.
Inclusive Five years relaxation for
women)

Physically Disabled: In the case of physically handicapped 10 Years (maximum up to 45 years)
candidates, who have disability of O.A. (One Arm affected)
or O.L. (One Leg affected) as per Medical Board’s certificate,
are eligible to apply. No relaxation is available to the
candidates possessing other than the prescribed physical
disabilities.
.
Ex-serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O.
Length of Military Service plus ૦3 years
(maximum 40 years of age)

MODE OF EXAMINATION:
The competitive examination shall comprise of two successice stages:(A) Preliminery examination (objective type) for the selection of candidates for Main examination; and
(B) Main Examination (written) for selection of candidates for the post of Chief Officer, Class-III.
1. Preliminary Examination- The preliminary Examination shall consist of one paper of objective type
(Multiple Choice Questions) and carry a maximum of 150 total marks. This examination is meant as a
screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examaination by the candidates, who are
declared qualified for admission to the Main Examination shall not be counted for determining their final
order of merit. The number of candidates to be allowed to appear at the Main Examination shall be about
four times the total approximate number of vacancies so advertised. The candidate who is declared qualified
in the preliminary Examination by the commission, shall only be eligible for admission to the Main
Examination, provided he/she is otherwise eligible under these rules for admission to the Main Examination.
The preliminary Examination shall consist of one paper of 150 marks as follows:Paper
No.
1

Subject

Marks

Duration

General Studies
Total

150
150 Marks

75 Minutes

NOTE:
(i) The syllabus of the subject of Preliminary Examination shall be such as may be prescribed and notified
by the Commission.
(ii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree level.
(iii) The question paper shall be of objective type (Multible Choice Question) in Gujarati and English
Language.
.

2. Main Examination(A) The Main Examination shall consist of written Examination. The Written Examination shall consist of
three papers.
The marks obtained by the candidates in the Main Examination shall determine their final ranking.
The Scheme and subjects of Main Examination shall consist of the following papers:Paper No
1
2
3

Subject
Gujarati(Descriptive)
English (Descriptive)
General Studies-1 (Descriptive)

Marks
100
100
200
Total

Duration
3 Hours
3 Hours
3 Hours

400 Marks

NOTE:(i) The standard of Gujarati Paper shall be equivalent to Gujarati subject (Higher Level) of Twelvth standard
of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board.
(ii) The standard of English Paper shall be equivalent to English subject (Lower Level) of twelvth standard of
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board.
(iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a degree level.
(iv) The syllabus for each of the papers shall be such as may be prescribed and notified by the Commission.

Note:
(1) Tentative date of Preliminery Test is 26-02-2017. The Provisional Result will be declared tentatively in
May, 2017. For Syllabus of Preliminary Test and Main Examination please refer commission’s Web site
http://gpsc.gujarat.gov.in.
(2) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of
marks is not given by the University.
(3) 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 are physically disable 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) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન
ુ રી,૧૯૬૨
અથવા (ઘ) ધતિેટ નો ધનવાગધસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧િી જાન્યઆ
પહેિાાં ભારતમાાં આવેિા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ
ુ ાન્ડા, જેવા
કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ ૂવગ પાહકસ્તાન,(િાાંગ્િાદે શ) િમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીિાંકા, કેન્યા, યગ
પ ૂવગ આહિકાના દે શો, સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંિીયા, મિાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ધવયેટનામથી
સ્થળાાંતર કરીને આવેિ હોવા જોઇએ. પરાં ત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના
હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેિ હોવ ાંુ જોઇએ.
નોંિ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ
ધવચારણામાાં િેશે. અને જો ધનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભિામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના
હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચિાઉ ધનમણ ૂક આપશે.
ર. ભરે િા અરજીપત્રક:ઓનિાઇન જાહેરાત માટે ના ભરે િા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન િાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત
ુ વ્યા મજ
ુ િ (ઉમેદવારીને સાંિધિત) પ્રમાણપત્રો/અને િાગ ુ પડતા આિાર પરુ ાવાની સ્વપ્રમાલણત કરે િ
મા સચ
ુ ાર અચકુ જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ ધવગત મજ
ુ િ સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક ધનિાગ રીત તારીખની
નકિો ક્રમાાંનસ
સમય મયાગદામા આયોગમાાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો તે પૈકી કોઈપણ પ્રમાણપત્ર કે આિાર પરુ ાવા
જોડવામા આવેિ નહીં હોયતો અરજી અધરુ ી ગણી રદ કરાશે
ુ ના :- સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક ધનિાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામા આયોગમાાં જમા થઈ
ખાસ અગત્યની સચ
ગયા િાદ નહીં જોડેિ ખટુ તા પ્રમાણપત્ર મોકિવામા આવશે કે તે ક્સ્વકારવા િાિતે કોઈપણ રજુઆત
કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા ધવચારણામા િેવાશે નહીં
અરજી ફી:
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટિ સધવિસ ચાર્જ
ુ રાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૨) મ ૂળ ગજ
(૩) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી.
૩.

ઓનિાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોગવાઇ િાગ ુ પડશે.
(1) જો એક કરતાાં વધ ુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અિગ અિગ અરજી
કરવાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(2) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.

(3) અરજી ફી વગરની અલિમ નકિ ધવચારણામાાં િેવામાાં આવશે નહી.

(4) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેિ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો
લિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને લિનઅનામત િોરણો િાગ ુ પડશે.

(5) જાહેરાતમાાં મહહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહિા ઉમેદવારો

અરજી કરી શકે છે .
ુ જગ્યાઓ અનામત હોય
(6) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ િ જગ્યાઓ પૈકી મહહિા ઉમેદવારો માટે અમક
ુ ુ ર્ ઉમેદવારો માટે
ત્યારે મહહિા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ધસવાયની િાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પર
અનામત છે તેમ ગણવાન ાંુ નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુ ુ ર્ તેમજ મહહિા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ધવચારણા
થઇ શકે છે , પરુ ુ ર્ તેમજ મહહિા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ િ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા
મહહિા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ િાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહિા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી
શકે છે .)
ુ ુ ર્
(7) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પર
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે . કેમ કે મહહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી
માટે પરુ ુ ર્ ઉમેદવારોની ધવચારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહિા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય
અને તે જગ્યા ઉપર મહહિા ઉમેદવારો પરુ ે પરુ ા પસાંદગી પામે/જેટિી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ
પ્રથમ ધવચારણામાાં િેવાના થશે અને કોઇ મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ
થાય તો તેટિા પ્રમાણમાાં પરુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં

િેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુ િ ૧૦ જગ્યા મહહિા

ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહિા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુ ુ ર્ ઉમેદવારો પસાંદગી
પામી શકે છે .)
૪.

જન્મ તારીખ:

(૧)

આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુ ાવા માટે એસ. એસ. સી િોડગ દ્વારા અપાયેિ

એસ. એસ. સી. ઇ.

પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખેિ છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેિ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ાંુ ઉમેદવાર માને

તો સક્ષમ અધિકારીએ આપેિ વય અને અધિવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નકિ મોકિવાની રહેશે. આ
પ્રમાણપત્રમાાં અધિકત
ૃ અધિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેિ હોવ ાંુ જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીક્ષાન ાંુ મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેિ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેિ પરુ ાવાઓને આિારે

ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં
દશાગવેિ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુ ત ાંુ કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે િ વય અને

અધિવાસન ાંુ પ્રમાણપત્ર તેની ધવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આિારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો ધનણગય આયોગ
દ્વારા િેવામાાં આવશે.

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેિ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે

૫.

નહી.

શૈક્ષલણક િાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ શૈક્ષલણક િાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્િી તારીખના રોજ િરાવતા
હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષલણક િાયકાત માન્ય યધુ નવધસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેિ હોવી જોઇએ.
ુ પત્રક (િિા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યધુ નવધસિટી/સાંસ્થાના ગણ
પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાલણત નકિ રજુ કરવાની રહેશે. શાળા/કોિેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેિ

પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી
(૪) શૈક્ષલણક િાયકાત કામચિાઉ િોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે
નહી.
(૫) જાહેરાતમાાં દશાગવેિ િાયકાતની સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો
આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃતતાની ધવગતો આપવાની રહેશે.
ુ ૂલચત જાધત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાધત અને સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ :૬. અનસ
ુ રાત્ના અનસ
ુ ૂલચત જાધત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાધત અને સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત
(૧) ફક્ત મ ૂળગજ
વગગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગ ના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળશે.
ુ ૂલચત જાધત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાધત, તેમજ સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર
(૨) અનસ
જે વગગ ના હોય તેની ધવગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરધશષ્ટની સાંિધાં િત કોિમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેિ નહી હોય તો
પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ ામાાં
(૪) અનામત વગગ નો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ધનયત નમન
આપવામાાં આવેિ જાધત પ્રમાણપત્રની નકિ અરજી સાથે અચ ૂક સામેિ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક
સાથે જાધત પ્રમાણપત્રની નકિ સામેિ નહીં

હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને

અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર િનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ અને

લિનઅનામત વગગ ના આધથિક રીતે નિળા વગગ , ના

ઉમેદવારોને અનામતનો િાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬)(ક) સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ
સામાજજક ન્યાય અને અધિકાહરતા ધવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ધનયત થયેિ પહરધશષ્ટ
ુ રાતીમાાં) ના નમન
ુ ામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પ ૂરા થયેિ ૨૦૧૫-૧૬ના નાણાકીય વર્ગની
(ક)(ગજ
ુ રાતીમાાં)
આવકને ધ્યાને િઈને આપવામાાં આવેિ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ાંુ રહેશે. આ પહરધશષ્ટ (ક)(ગજ
તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારિાદ સક્ષમ અધિકારીએ આપેિ હોવ ાંુ જોઈએ.
(ખ) ઉન્ન્ત વગગમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુ પ્રમાણપત્ર માતા-ધપતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા
આવત ાંુ હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-ધપતાની આવકમા ફેરફાર
થતો હોયતો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં આવા વિારા- ઘટાડાની પ્રમાલણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપનાર
સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરવાની રહેશ.ે આ રીતે સક્ષમ અધિકારીને જાણ કયાગ િાદ સક્ષમ અધિકારીએ જે
ધનણગય િીિેિ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહેશે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક
જાહેરાત ન કરીને આવકમા વિારો છુપાવશે તો તેને મળે િો િાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ
દ્વારા કરવામા આવતી કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ગ) પહરણીત મહહિા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ધપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાન ાંુ
રહેશે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવકના સાંદભગમાાં આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરે િ હશે તો
તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે.

(િ) અરજી સાથે પહરધશષ્ટ (ક) ના િદિે એનેક્ષર-A (અંિેજીમાાં) રજુ કરે િ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં
આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ાંુ છે .
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરધશષ્ટ (ક)) અરજી સાથે રજુ કરે િ નહીં હોય તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને લિનઅનામત જગ્યા માટે પણ ધવચારણામાાં િેવામાાં આવશે નહીં.
ુ િ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લિનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારોની
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ુ વની િાયકાત, લિનઅનામત વગગ ના ઉમેદવારો માટે
સાથે ધનયત િોરણો (અથાગ ત વયમયાગ દા ,અનભ
ુ વત્તાના
અપનાવેિ હોય તેના કરતાાં વધ ુ ધવસ્ત ૃત કરે િ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ િીિા ધસવાય પોતાની ગણ
આિારે પસાંદગી પામે તો લિનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં િેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાધત અંગે જે ધવગત દશાગ વેિ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ધવનાંતી માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહી.
૭.

માજી સૈધનક:(૧) માજી સૈધનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈધનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકિ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકિવાની રહેશે.

૮.

શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો:(ક) શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં ધવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) જાહેરાતમાાં શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેિ ન હોય ,પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરૂુ પ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેિ હોય તેઓ
તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ગ) શારીહરક અશક્તતા િરાવતા ઉમેદવારે તેના

સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-

૨૦૦૮ ના પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ધનયત થયેિ નમ ૂનામાાં સરકારી હોક્સ્પટિના
સધુ પ્રટેન્ડેન્ટ/ધસધવિ સર્જન/મેડીકિ િોડગ દ્વારા આપવામાાં આવેિ પ્રમાણપત્રની નકિ અરજી સાથે અચ ૂક
મોકિવાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકિ સામેિ કરવામાાં નહીં આવેિ હોય તો તે પાછળથી
ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહીં. શારીહરક અશક્ત ઉમેદવાર તરીકેનો િાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.
(ઘ) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામા અરજી કયાગ ની તારીખ િાદ ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તિક્કે
જે કોઇ ઉમેદવાર “Physical Disabled” (શારીહરક અશક્ત) િને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજો/પ ૂરાવાઓ
રજૂ કરે તો તેવા ઉમેદવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તિક્કા િાકી
હોય તે તિક્કાથી જ તેવા ઉમેદવારને ”PD” (શારીહરક અશક્ત) ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ
િાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા િાભો કે છૂટછાટ ભરતી પ્રહક્રયાના પ ૂણગ થયેિ તિક્કાઓ માટે
પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહ.
૦૯. મહહિા ઉમેદવાર:મહહિાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્િ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે
તે કક્ષાના (category) પરુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ , માજી સૈધનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહિા કે ધવિવા પૈકીના
ધવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ ધવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને િાગ ુ પડતા ધવકલ્પો પૈકી જેમાાં
વધ ુ િાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૦. ધવિવા ઉમેદવાર:(૧) ઉમેદવાર ધવિવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉિમ સામે “હા” અવશ્ય િખવ ાંુ અન્યથા “િાગ ુ પડત ાંુ
નથી” એમ દશાગવવ ાંુ .
ુ : િગ્ન કરે િ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉિમ સામે “હા” અચ ૂક
(૨) ધવિવા ઉમેદવારે જો પન

િખવ ાંુ

અન્યથા “િાગ ુ પડત ાંુ નથી” એમ દશાગ વવ ાંુ .
ુ : િગ્ન કરે િ ન હોય અને ધવિવા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય
(૩) ધવિવા ઉમેદવારે પન
ુ : િગ્ન કરે િ નથી તેવી એહફડેધવટ રજુ કરવાની રહેશે.
તો અરજી સાથે પન
ુ િ તેઓએ મેળવેિ ગણ
ુ માાં પાાંચ ટકા ગણ
ુ
(૪) ધવિવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) કોઈ મહહિા 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 પણ તિક્કે
“ધવિવા” િને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મહહિા ઉમેદવારોને “ધવિવા મહહિા
ઉમેદવાર” તરીકે ના િાભ આપવામાાં આવશે .
૧૧.

ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર:-

ુ 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 જાણ
ઉમેદવારે પોતાના ધવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી હદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારના ધનયોક્તા તરફથી અરજી મોકિવાની છે લ્િી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી

કરવાની

પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં
આવશે.
(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત
અરજી મોકિવાની રહેશે અથવા આ અરજી સાથે ધનમણ ૂક અધિકારીન ાંુ ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ાંુ
રહેશે.
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેિ ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ
(૩) રૂિરૂ મિ
કરવાન ાંુ રહેશે.
૧૨. ગેરિાયક ઉમેદવાર:ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર
ગજ
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગે રિાયક ઠરાવેિ હોય તો તેની ધવગત અરજીપત્રકમાાં
આપવાની રહેશે. જો ઉમેદવારનો ગે રિાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ
થવાને પાત્ર િનશે.

ફરજજયાત ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ, િરતરફ :-

૧૩.

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે િોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પણ
ફરજજયાત ધનવ ૃધત્ત, રુખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવેિ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની ધવગત આપવાની
રહેશે.
૧૪.

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

(૧) ઉમેદવારે ઓનિાઇન કન્ફમગ થયેિ અરજીપત્રક (િારકોડ વાળાં )ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકિ ડાઉનિોડ
કરવાની રહેશે. જેમાાં ફોટોિાફ, સહી સહહત વાંચાય તેવી ધવગતો હોવી જોઇએ. ફોટોિાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો
પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટોિાફ અરજીપત્રક પર િગાવવાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં
સહી કરવાની રહેશ.ે
ુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.ન ાંુ પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખિો કે શાળા છોડયાન ાંુ
(૨) જન્મ તારીખના પર
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) જાધતન ાંુ પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાધત, અન.ુ જનજાધત, અને સા. અને શૈ.પ. વગગના ઉમેદવારો માટે)
ુ િ ધનયત સમયગાળાન ાંુ
(૪) સામાજજક અને શૈક્ષલણક પછાત વગગ ના ઉમેદવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મજ
ુ રાતી નમ ૂના મજ
ુ િન ાંુ પહરધશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગ વેિ નાંિર અને તારીખન ાંુ જ)
ગજ

રજૂ કરવાન ાંુ

રહેશે. પહરધશષ્ટ- કના ધવક્લ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંિેજીમાાં AnnexureA (જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરલણત મહહિા
ઉમેદવારોએ આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-ધપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાન ાંુ રહેશે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે િ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ િન ાંુ ધનયત
(૫) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સા.વ.ધવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજ
નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્પીટિના સધુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / ધસધવિ સર્જન /મેડીકિ િોડગ દ્વારા આપેિ પ્રમાણપત્ર
(૬) માજી સૈધનક ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકિ
(૭) પહરણીત મહહિાઓના હકસ્સામાાં િગ્ન નોંિણીન ાંુ પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ િદિાવેિ હોય તો
તે અંગેના જાહેરનામાની નકિ
ુ : િગ્ન ન કયાગ અંગે ના સોગાંદનામાની નકિ
(૮) ધવિવા મહહિા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં પન
(૯) વગગ-૩ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર ( જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ હોય તે નમ ૂનામાાં )
ુ પત્રક )
(૧૦) સ્નાતક (િિાાં જ વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગણ
(૧૧) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
ુ પત્રક )
(૧૨) અનસ્ુ નાતક (િિાાં જ વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગણ
(૧૩)

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

(૧૪) તિીિી, દાં તધવર્યક અને પશલુ ચહકત્સા ધવર્યક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પ ૂણગ

કયાગ અંગે ન ાંુ

ુ િ જરૂરી હોય તો)
પ્રમાણપત્ર(જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૧૫) જે જાહેરાતમાાં કાઉક્ન્સિન ાંુ રજજસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંિધાં િત કાઉક્ન્સિમાાં રજજસ્રે શન કરાવેિ

ુ િ જરૂરી હોય તો)
હોય તે નોંિણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૧૬) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) નેટ/સ્િેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ ાવાની નકિ
(૧૮) ધવદે શની યધુ નવધસિટી માાંથી પદવી મેળવેિ હોયતો તેની માન્યતા અંગે ના પર
(૧૯) જાહેરાતમાાં દશાગ વેિ િાયકાતની સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય

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

ુ વના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મજ
ુ િ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મેળવેિ અનભ
ુ વ, િાગ ુ પડતા
(૨૧) અનભ
સાંવગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની ધવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગ વવાના રહેશે.)
ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૨૨) સાંશોિનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
(૨૩) લિનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરે િ ફીની ઝેરોક્ષ નકિ

ુ િ જરૂરી હોય તો)
(૨૪) શારીહરક માપ અંગે ન ાંુ તિીિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ િ
(૨૫) જાહેરાતની જોગવાઈ અનસ
ાં ાનમાાં િાગ ુ પડતા અન્ય આિાર પરુ ાવા/પ્રમાણપત્રો.
૧૫ .

ધનમણ ૂક:-

(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંિિ
ાં માાં ધનમણ ૂક માટે પસાંદ થયેિા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંિધાં િત ધવભાગને
આયોગ દ્વારા ભિામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી ધનમણ ૂકપત્ર મેળવતાાં પહેિાાં કોમ્્યટુ ર
અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી િાયકાત મેળવી
િેવાની રહેશ.ે આ પ્રકારની િાયકાત નહીં િરાવનાર ઉમેદવાર ધનમણ ૂકને પાત્ર િનશે નહીં.
(૨) ધનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો કોઇપણ

પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને િેશે નહીં.
ુ વ/ ઉંમર વગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે િ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષલણક િાયકાત / અનભ
ુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભિામણ િાદની ધનમણ ૂક પણ રદ
તિક્કે અયોગ્ય માલમ
થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી િારા હેઠળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી
ુ જ ચોકસાઈથી પણ
ુ ગ રીતે
ઉમેદવારને સિાહ આપવામાાં આવે છે કે,તેમણે રજુ કરે િા પ્રમાણપત્રો ખિ
ખરાઈ કયાગ િાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
૧૬. ગેરવતગણકૂાં અંગે દોધર્ત ઠરે િા ઉમેદવારો ધવરૂધ્િ પગિાાં:ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી
દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે િ અસિ દસ્તાવેજો કે
ુ ારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં
તેની પ્રમાલણત નકિમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સિ
અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે િ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ િાિતના િે કે તેથી વધ ુ
દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાલણત નકિમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા ધવસાંગતતા જણાય
તો તે ધવસાંગતતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોધર્ત જાહેર થયેિ
હોય અથવા થાય તો ,

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા,
(ર) નામ િદિીને પરીક્ષા આપવી,
ુ ગ કરાવ્ય ુ હોય ,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણ
(૪) િનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,
ુ ત અથવા ખોટા ધનવેદનો કરે િ હોય ,
(પ) અગત્યની િાિત છુપાવવા અથવા દોર્મક
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અધનયધમત કે અનલુ ચત ઉપાયોનો સહારો િીિો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનલુ ચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્િીિ ભાર્ા કે અધશષ્ટ િાિતો સહહતની અસાંગત િાિતો રજુ કરે િ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગે રવતગણ ૂક આચરવી , જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાિવહીની નકિ
કરવી , પસ્ુ તક , ગાઇડ, કાપિી તેવા કોઇપણ છાપેિ કે હસ્તલિલખત સાહહત્યની મદદથી અથવા
વાતલચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેધતક રીતે નકિ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકિ કરાવવાની ગે રરીતીઓ
પૈકી કોઇપણ ગે રરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ધનયકુ ત થયેિા કમગચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની
શારીહરક ઇજા પહોચાડવી , અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્િેખાયેિ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્ન કયો
હોય કે સીિી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દિાણ િાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેિ ધશક્ષા
ઉપરાાંત આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગે રિાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
ુ ાકાત માટે કાયમી કે મક
ુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તેને આયોગ િે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂિરૂ મિ
(૧) આયોગ દ્વારા િેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રિાયક ઠરાવી શકાશે અને
ુ ાર ધશસ્તભાંગના
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ધવરૂધ્િ સમલુ ચત ધનયમો અનસ
પગિાાં િઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત ધવગતોમાાં ધનહદિ ષ્ટ કરે િ ધશક્ષા કરતા પહેિા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે,
(ર) િેખીતમાાં 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 ક્રમાાંક/વર્ગ,
ુ ાકાતનો ક્રમાાંક આપેિ હોય તો તેની ધવગતો અચ ૂક
તેઓની જ્ગન્મ તારીખ અને િેઠક ક્રમાાંક/ રૂિરૂ મિ
દશાગવવી.
(એસ.એસ.પટવિગન)
સાંયક્ુ ત સલચવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ.
ગજ

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:-

આ જાહેરાતના સંદભડમાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૬
(િપોરના ૧૩:૦૦ કિાક) થી તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૬

(િપોરના ૧૩:૦૦ કિાક) સુધીમાં

https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબનાં Steps
અનુસરવાનાં રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧)સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં
(૨) Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે.
સૌ પ્રથમ More details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અને
ત્યારબાદ Apply Now બટન Click કરવુ.ં
(૩) Chief Officer, Class-3 પર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે. (૪) તેની નીચે Apply Now પર Click
કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Formatમાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે
ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*)વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેશ.ે ) “Personal Details”માં
જયાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા છે , તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને
મારહતગાર કરી શકે.
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુ ં અને
પોતાની શૈક્ષબણક વવગતો ઉમેરવી.
(૬) તેની નીચે “Self declaration”માં Yes / No પર “click” કરવુ.ં
(૭) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate
થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સંદભડમાં આયોગ સાથેના કોઈ
પણ પત્ર વ્યવહારમાં તે દશાડવવાનો રહેશે.
(૮) જો આપના અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી શકાશે, આ
સુવવધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ
સુવવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને
તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો અહીં photo અને signature upload કરવાના છે .
(ફોટાનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫
સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg
Format માં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click
કરો હવે Choose File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને
ત્યાંથી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવે “Browse Button “ની બાજુમાં “Upload Button”પર
Click કરો હવે બાજુમાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે.
(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા
Birth Date Type કયાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm
application દે ખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં

સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાડ
પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાં કરી શકાશે. પરં ત ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં
કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click
કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાં online સ્વીકાર થઈ જશે.
અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયડવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે
સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલી
અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૧) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર એક્થી
વધુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી કે જેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે તે માન્ય ગણાશે
અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લી ફી છે લ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી
સામે ગણવામાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો
આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમડ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે
એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફંર્ કરવામાં આવશે નહીં.
૧૨. અરજી ફી : (૧) બબન અનામત પુરૂષ/મરહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી
શકે છે :
૧. (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં: સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર ક્ક્લક
કરીને વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ર્ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યુટરની
સુવવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનુ ં રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવવિસ
ચાર્જ તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૬ ,૧૩:૦૦ કિાક સુધીમાં ભરવાનાં રહેશે અને ફી ભયાડ અંગેન ું ચલણ મેળવવાનુ ં
રહેશે. આ ચિણ તથા confirm થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનાાં રહેશે
અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક લિડાણો સહહત તથા ફી ભરે િા ચિણની
નકિ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકિવાનાાં રહેશે અથવા આયોગ ખાતે રૂિરૂમાાં આપી જવાનાાં
રહેશે.
૧.(૨) ઓનિાઈન ફી: ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર ક્ક્લક કરવું અને વવગતો ભરવી
અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર ક્ક્લક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાં Net Banking, Card
Payment અથવા Other Payment Mode ના વવકલ્પમાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની
વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ુ ં screen પર લખાયેલ ું આવશે અને
e-receipt મળશે, જેની print કાઢી લેવી. જો પ્રરિયામાં કોઈ ખામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ
નથી તેમ જોવા મળશે. (૨) રાજય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા
ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાડ અંગેન ું ચલણ મેળવવાનુ ં રહેશે. અથવા આ ઉમેદવારોએ
રૂ.૧૦૦/- ના “સબચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, અમદાવાદ” ના નામના િોસ્ર્ ભારતીય પોસ્ટલ
ઓર્ડ રથી ફી જમા કરાવી શકશે.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે
નહીં.

(૪) મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૫) અશક્ત (Disabled) વ્યક્ક્તઓ તથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૬) ફી ભયાડ બાદ રીફંર્ મળવાપાત્ર નથી.
(૭) ફી ભયાડ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં
Screening Test(પ્રાથવમક કસોટી)/મુખ્ય લેબખત કસોટીમાં બેસવા દે વામાં આવશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ
/નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવશે. રોકર્મા, ર્ીમાંર્ ર્ાફ્ટથી ભારતીય પોસ્ટલ ઓર્ડ ર(રાજય બહાર
વસતા સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો વસવાય )પે ઓર્ડ રના સ્વરૂપમા ફી સ્વીકારવામા આવશે નહીં
જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
૧૧. પરીક્ષાની રૂપરે ખા : આ પરીક્ષા િમાનુસાર બે તબક્કામાં યોજવામાં આવશે:
(૩) Screening Test (પ્રાથવમક કસોટી)માં ઉમેદવારને કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ર્ ખાસ પ્રકારની જવાબવહી [O.M.R
Answer Sheet] આપવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રના બધા પ્રશ્નો હેત ુલક્ષી હશે. દરે ક પ્રશ્નના જવાબમાં A,B,C,D
અને E એમ પાંચ વવકલ્પ આપવામાં આવશે. પાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attempted’ તરીકેનો રહેશે.

જો

ઉમેદવાર પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ન ઈચ્છતા હોય તો આ વવકલ્પ E પસંદ કરી શકશે. ૩. (૧) ઉમેદવારે જે
પ્રશ્નના જવાબ માટે જો પાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended ‘ એનકોર્ કરે લ હશે તો તે પ્રશ્નના “શ ૂન્ય “ ગુણ
ગણાશે અને તે પ્રશ્ન માટે કોઈ નેગેટીવ ગુણ કાપવામાં આવશે નરહ. તેથી ઉમેદવારે સાચો વવકલ્પ શોધી
જવાબવહી [O.M.R Answer Sheet] માં સંબવં ધત પ્રશ્નના િમ સામે આપેલ A, B, C, D કે E ના વતળ
ડ ુ ને
પ ૂરે પ ૂરું ભુરી / કાળી શાહીની બોલ પેનથી ર્ાકડ કરવુ.ં આ વસવાયની કોઈપણ કલરની શાહીની બોલપેનથી
જવાબો આપ્યા હશે તો તે જવાબવહી તપાસવામાં આવશે નરહ અને આપોઆપ શ ૂન્ય ગુણ આપવામાં આવશે.
એકવાર ર્ાકડ કરે લ જવાબને બદલી શકાશે નરહ. ૩. (૨) એક જ પ્રશ્ન માટે જો જવાબવહીમાં એકથી વધુ
વવકલ્પ આપે આપેલા હશે તો તે જવાબ માટે ગુણ આપવામાં આવશે નરહ. ૩.(૩) આ કસોટીમાં પ્રત્યેક ખોટા
જવાબ, એક થી વધુ જવાબના રકસ્સામાં તથા એક પણ વવકલ્પ એનકોર્ નહીં કરવાના રકસ્સામાં જે તે
જવાબના વનવિત ગુણના ૦.૩ ગુણ કુલ મેળવેલ ગુણમાંથી બાદ કરવામાં આવશે. એટલે કે ખોટા જવાબો
માટે નેગેટીવ ગુણની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાને રાખવાની રહેશે. ૩.(૪) ઉમેદવાર દ્વારા જવાબવહી [O.M.R
Answer Sheet]માં જો બેઠક નંબર / પ્રશ્ન પુક્સ્તકા નંબર કે પ્રશ્ન પુક્સ્તકા વસરરઝ ખોટા લખવામાં આવશે કે
આ બાબતે કોઈ ક્ષવત પણ આચરવામાં આવશે તો તેવી જવાબવહીઓ તપાસવામાં આવશે નહીં અને આવા
પ્રકારની ક્ષવતઓ પરત્વે જો જવાબવહી તપાસ્યા બાદ પણ ક્ષવતઓ /અપ ૂણડતાઓ ધ્યાને આવશે તો તેવા
ઉમેદવારને માત્ર આવા કારણોસર પણ અસફળ જાહેર કરવામાં આવશે. જે અંગે પાછળથી કોઈ રજુઆત /
વવનંતી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. આથી તમામ ઉમેદવારોને O.M.R Answer Sheetમાં ભરવાની થતી
વવગતો સંપ ૂણડપણે યોગ્ય રીતે ભરવા અને એનકોર્ [Encode] કરવા પ ૂરતી ચીવટ અને કાળજી રાખવા ખાસ
સ ૂચના આપવામાં આવે છે . ૩.(૫) કોઈ ઉમેદવાર દ્વારા અરજીપત્રકમાં માન્ય રમત-ગમતમાં પ્રવતવનવધત્વ
કરે લ છે તેવી વવગત દશાડ વેલ હશે અને પાછળથી આ વવગત શરતચ ૂકથી દશાડ વેલ હતી કે તે અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર
રજૂ કરી શકે તેમ નથી તેવી રજૂઆત મળશે તો કોઈપણ સંજોગોમાં માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. અને જો
ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમાં સફળ થયેલ હશે તો પણ અરજીપત્રકમાં ખોટી વવગત જણાવવાના કારણોસર
ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. જેથી ઉમેદવારે આ અંગે અંગત કાળજી રાખવા સ ૂચના આપવામાં આવે છે .

૩.(૬) પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામને આધારે મુખ્ય લેબખત કસોટીમાં જગ્યાના આશરે ચાર ગણા ઉમેદવારોને
પ્રવેશ આપવા માટે દરે ક કેટેગરીની જગ્યાઓના સંદભડમાં લાયકી ધોરણ નક્કી કરવામાં આવે છે . આ લાયકી
ધોરણમાં શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો, મરહલા ઉમેદવારો અને માજી સૈવનક ઉમેદવારોની
ગણતરી કરવામાં આવે છે . અને જાહેરાતમાં દશાડ વલ
ે અનામત જગ્યાઓના ચાર ગણા ઉમેદવારો મળી રહેતા
હોય તો તે પ્રમાણે પાત્ર ગણવામાં આવે છે . પરં ત ુ જો ચાર ગણામાં ઉમેદવારો ખ ૂટતા હોય તો દરે ક કેટેગરી
માટે જે લાયકી ધોરણ [cut off] આવતુ હોય તેમાં ૧૦% જેટલું લાયકી ધોરણમાં છૂટછાટ મ ૂકીને વવચારણા
કરવામાં આવે છે . આવી રીતે ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તેને પાત્ર ગણવામાં આવે છે . આ રીતે વવચારણા
કયાડ બાદ પણ શારીરરક અશકત, માજી સૈવનક કે મરહલા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન બને તો વનયત થયેલ લાયકી
ધોરણના ૧૦%થી વધુ છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેતી નથી.
(૪) Screening Test (પ્રાથવમક કસોટી) માં મેળવેલ ગુણ આખરી પસંદગી માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. આખરી
પરરણામ માત્ર મુખ્ય લેબખત પરરક્ષાના આધારે વનયત કરવામાં આવશે.
(૫) મુખ્ય પરીક્ષાના ગુજરાતી વવષયનું માધ્યમ ગુજરાતી તથા સામાન્ય અભ્યાસનુ અંગ્રેજી અથવા ગુજરાતી
રહેશ.ે વસવાય કે, મુખ્ય લેબખત પરીક્ષાના પેપર નં.૨ (અંગ્રેજી) નુ ં માધ્યમ બધાં ઉમેદવારો માટે અંગ્રેજી રહેશે.
૧૨.પરીક્ષા કેન્રોની ધવગત: Screening Test (પ્રાથવમક કસોટી) નુ ં સ્થળ અમદાવાદ રહેશે. તથા લેબખત મુખ્ય
પરીક્ષા માટે ન ુ ં સ્થળ ફકત અમદાવાદ જ રહેશે. ઉમેદવારોની સંખ્યા, પરીક્ષા કેન્રની ઉપલક્બ્ધ, આયોગની
ૂ તા વગેરે પરરબળો ધ્યાનમાં લઈ આયોગ આ કેન્રોમાં વધારો/ઘટાર્ો કરી શકશે.
વહીવટી અનુકળ
૧૩. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ : (૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીનીચકાસણી કયાડ વસવાય
Screening Test (પ્રાથવમક કસોટી) માં બેસવા દે વામાં આવશે. (૨) જે ઉમેદવારોને Screening Test (પ્રાથવમક
કસોટી) ના પરરણામમાં મુખ્ય લેબખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહેર કરે લ હશે તેમણે અગાઉ ર્ાઉનલોર્
કરે લ અરજીપત્રક જરૂરી ફી રીસીપ્ટ અને પ્રમાણપત્રો સાથે આયોગની કચેરીમાં મોકલી આપવાનુ ં રહેશ.ે (૩)
ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો અને જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ ચકાસણી કરવામાં
આવશે અને આ જોગવાઈ સંતોષતા ઉમેદવારોને મુખ્ય લેબખત પરીક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (૪) મુખ્ય
લેબખત પરીક્ષામાં પ્રવેશ અંગે આયોગનો વનણડય આખરી ગણાશે અને આયોગના વનણડય સામે કોઈપણ પત્ર
વ્યવહાર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નરહ.
૧૪. પહરણામ : (૧) આખરી પરરણામ આયોગના નોટીસ બોર્ડ અને વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવશે અને આ
પરરણામ સરકારી ગેઝેટમાં પ્રવસધ્ધ કરવા માટે મોકલવામાં આવશે. (૨) આ પરરણામમાં ઉમેદવારના નામ,
બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની વવગતો આપવામાં આવશે. (૩) આ પરરણામમાં અસફળ થયેલ
ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર મ ૂકવામાં આવશે.
૧૫. અગત્યની સ ૂચનાઓ : (૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, ટેબ્લેટ, પેજર અથવા બીજી કોઈ
મોબાઈલ સંદેશા વ્યવહારના ઈલેકટ્રોવનક્સ –બ્લ્યુ ટ્રુથ સાધનો પરીક્ષા ખંર્માં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી,
જેના ભંગ બદલ ઉમેદવારો માટે વનરદિ ષ્ટ કરાયેલ વશક્ષાને પાત્ર બનશે. (૨) ઉમેદવાર Screening Test
(પ્રાથવમક કસોટી) માં તથા લેબખત મુખ્ય પરીક્ષામાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નરહ. (૩) ઉમેદવારોને
ખાસ જણાવવાનુ ં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી

વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પર્શે તો તેમની ઉમેદવારી
કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવશે.(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે
તો તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પર્શે. (૫) જાહેરાતમાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન
હોય તો પણ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (૬) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા
ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી
રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ
મરહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
ુ ય િેલખત પરીક્ષા માટેના અરજીપત્રક સાથે નીચે દશાગ વેિ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાલણત નકિ અવશ્ય
(૭) મખ્
રજૂ કરવાની રહેશે.: ૭. (૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે જેમાં જન્મ તારીખ
દશાડવેલ હોય. (શાળા છોર્વાનુ ં પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી) ૭. (૨) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધુ પદવી હોય
તો દરે ક પદવીનુ ં પ્રમાણપત્ર. ૭.(૩) પદવીનુ ં ગુણ પત્રક કે પત્રકો [માકડ શીટ્સ] ૭.(૪) અનામત જાવત માટે
સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ જાવત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોર્યા નુ ં પ્રમાણપત્ર ૭.(૫) સા.અને શૈ.પ.વગડના
ઉમેદવારો માટે સામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ
પરરવશષ્ટ-ક મુજબનુ ં ‘ઉન્નત વગડમાં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવ ુ ં તા.૧-૦૪-૨૦૧૬ પછીની તારીખનુ ં
પ્રમાણપત્ર. ૭.(૬) શારીરરક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના
પરરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટે ર્ન્ટ/ વસવવલ સર્જનને આપેલ
તબીબી પ્રમાણપત્ર. ૭.(૭) સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૮૧૧-૮૯ના પરરપત્ર િમાંક: એફઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનયત કરવામાં આવેલ નમુનામાં સક્ષમ
અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ “ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર.” ૭.(૮) નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની
/ લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ની નકલ. ૭.(૯) વવધવા ઉમેદવારના રકસ્સામાં પુન:લગ્ન કરે લ નથી તે અંગેની
એફીર્ેવીટ.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગડ ,માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા ,મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો
પૈકી એક થી વધુ વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાં તેને લાગુ પર્તાં વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
નોંિ :- ઉપરોક્ત મુખ્ય અવધકારી , વગડ-3 ની જગ્યાના ભરતી વનયમો તથા મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસિમ, ફી, વય
મયાડદામાં છૂટછાટ, અરજી કયા સંજોગોમાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, પરરવશષ્ટ-‘અ’ અને પરરવશષ્ટક નો નમ ૂનો, શારીરરક રીતે અશક્ત (Disabled) ઉમેદવારોએ રજૂ કરવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો,
સરકારી કમડચારીઓએ રજૂ કરવાના ના-વાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધુ વવગતો
આયોગની કચેરીના નોટીસ બોર્ડ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા
મળશે. આ જાહેરાત સંબધ
ં માં વધુ મારહતીની જરૂર જણાય તો આયોગની કચેરીમાં કચેરી સમય દરવમયાન
૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ પરથી મળી શકશે.

(એસ. એસ. પટવિગન)
સાંયક્ુ ત સલચવ
તા.- ૨૯- ૧૦ -૨૦૧૬
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