આર-૬ શાખા

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
ે ાત ક્રમાાં ક: - ૧૨૧/૨૦૧૮-૧૯, ગૃહ વવભાગ હસ્તકની વનયામક, ન્યાય સહાયક વવજ્ઞાનની કચેરી ખાતે
જાહર
મદદનીશ વનયામક (બાયોલોજી જૂથ), સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની કુલ-૦૨ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસાંદ
ુ
કરવા માટે Online અરજીઓ તા:- ૦૨-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધીમાાં
માંગાવવામાાં આવે છે.
ે ાત ક્રમાાં ક અને જગ્યાન ાં ુ નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાં ચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન
(૧) ઉમેદવારોએ જાહર
અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજી-પત્રકમાાં ભયાગ , બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ
ે ે.
અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશ
ુ
(૨) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સધારો
કરવાની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૩) એક કરતા વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગ ના હકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાાં
આવશે. બબનઅનામત વગગનાાં ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેન ાં ુ અરજીપત્રક માન્ય રાખવામા
આવશે.
ે ાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સ ૂચનામાાં જણાવેલ ક્રમમાાં
(૪) ઓનલાઇન જાહર
ે ે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે મોકલી આપવાનાાં રહશ
ે ે.
તૈયાર રાખવાના રહશ
જગ્યાન ાં ુ નામ:-મદદનીશ વનયામક (બાયોલોજી જૂથ), સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની કુલ-૦૨ જગ્યા
અન.ુ નાં..

૧

કે ટેગરીવાર જગ્યા પૈકી મહહલાઓ માટે

કે ટેગરી

કુ લ જગ્યા

બબનઅનામત

૦૨

૦૦

કુ લ જગ્યા

૦૨

૦૦

અનામત જગ્યા

-પ્રાથવમક કસોટી યોજવાની સ ૂબચત તા : ૦૫-૦૫-૨૦૧૯
-પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામનો સાંભવવત માસ : જુલાઇ-૨૦૧૯
-રૂબરૂ મુલાકાતનો સાંભવવત માસ : ઓક્ટોબર-૨૦૧૯
-આખરી પહરણામ : રૂબરૂ મુલાકાત પ ૂણગ થયાના ૧૦ કામકાજના હદવસો દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે.

નોંધ:

(૧)

ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કોઇ જગ્યા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતાાં ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરાં ત ુ B.L.
(Both Leg affected), O. L. (One Leg affected), O.A (One Arm affected), H.H (Hearing
ુ વવઝનની ક્ષવત ધરાવતા હોય તેવા) ની
Handicapped) અને L.V (Low Vision, ૪૦% થી ૬૦% સધી
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ વસવાય અન્ય પ્રકારની
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.

(૨)

અનામત કક્ષાના ઉમેદ વારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરાં ત ુ તેમને પસાંદ ગી માટે ના ધોરણો

બબનઅનામત કક્ષાના લાગુાં પડશે.

શૈક્ષબણક લાયકાત :

(A) (1) Possess a Ph.D. or M.Phil. degree in Forensic Sciences (With Biological Sciences) or
Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or Botany or Zoology or BioChemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science or Bio-technology or
Genetics obtained from any of the Universities established or incorporated by or under
the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as
such or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants
Commission Act,1956; or possess an equivalent qualification recognized by the
Government; or ;
(B) (1) possess a post-graduate degree with second class in Forensic Science (With Biological
Sciences) or Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or Botany or Zoology
or Bio-Chemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science or Bio-technology
or Genetics obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or State Act in India; or any other educational institution recognized
as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University
Grants Commission Act,1956; or possess an equivalent qualification recognized by
the Government; and
(2)
have about three years’ experience on the post not below the rank of Scientific
Assistant, Class III, in the subordinate service of the Directorate of Forensic Science,
Gujarat state in Biology or Serology or DNA or Food Poison divisions of the Forensic
Science Laboratory; or
(3) have about three years’ experience of research or analytical work in the respective
subject in the Government or Local bodies or Government undertaking Board or
Corporation, or private analytical or Research Laboratory or public analytical or
Research Laboratory or Limited Company established under the Companies Act, 2013
or University or college on the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of the Scientific Assistant, Class III in the subordinate service of the
Directorate of Forensic Science, Gujarat State.

(C) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(D) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat
Civil Services Classification and Recruitment (General )Rules,1967.
પગાર:- રૂ. ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦
ઉંમર:- ૪૦ વર્ગથી વધ ુ નહીં
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) આ જગ્યા માટે ઉપલી વયમયાગદ ા ૪૦ વર્ગની ઉંમર ઠરાવવામાાં આવેલ છે , તેમાાં નીચે દશાગવ્યા મુજબની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર છે .
૧

મહહલા ઉમે દવારો

૨

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારો :-

ુ ાાં વધુ ૪૫ વર્ગ ની મયાગ દામાાં)
પાાંચ વર્ગ (વધમ
ુ ાાં વધુ ૪૫ વર્ગ ની મયાગ દામાાં)
O.A. દસ વર્ગ (વધમ

(One Arm affected), O.L. (One leg affected),
B.L.(Both leg affected), H.H (Hearing
Handicapped), L.V (Low Vision, ૪૦% થી
ુ ી વવઝનની ક્ષવત ધરાવતા હોય તેવા)
૬૦% સધ
અને H.H.(Hearing Handicapped) ની શારીહરક
અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારોને મેડીકલ બોડગ ના
ુ ીની
તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધ
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. આ વસવાય અન્ય
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદ વારો અરજી
કરવાને પાત્ર નથી.
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ુ રાત સરકારના કમગ ચારીઓ કે જેઓ ગજ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભ
ગજ
ુ વ માાંગેલ હોય તો ઉપલી
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે

વયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં

ુ ી કામગીરી બજાવતા હોય અને
સળાંગ છ માસ સધ

ુ વને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજને રી,
(૨) જાહેરાતમાાં અનભ

તે ઓની પ્રથમ વનમણૂકાં જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગ વેલ

તબીબી, ખેતી વવર્યક, પશુ બચહકત્સાની પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા

વયમયાગ દાની અંદર થયે લ હોય તે વા કમગ ચારીઓ.

પર વનમણૂકાં પામે લ કમગ ચારીને જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી
(૩)

જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં
ુ વ એક લાયકાત તરીકે
જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ જગ્યા માટે અનભ
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય
તે માાં ફરજ બજાવતા કમગ ચારીને , તે ઓએ બજાવે લ સે વાના સમય
ુ ાાં વધુ પાાંચ વર્ગ ની છૂટછાટ તે બે પૈ કી જે ઓછાં
અથવા વધમ
હોય તે ટલી છૂટછાટ મળશે.

નોંધ: જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુ નવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં મા ન્યતા/સમકક્ષતા
ે ે, તથા સમય મયાગ દામાાં આ અંગેના આધાર પર
ુ ાવા
ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહશ
ે ી
રજૂ કરવાની જવાબદારી સાંબાંવધત ઉમેદવારની રેહશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહત
નથી અને સમયમયાગ દા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામા લેવામા આવશે નહી , જેની સાંબાંવધત
તમામે ખાસ નોંધ લેવી.
ે ે. માજી સૈવનક, મ ૂળ ગજ
ુ રાતના
અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહશ
અનામત કક્ષાના અને શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય રાજયના
અનામત વગગના ઉમેદવારોને અનામત વગગનો લાભ મળવા પાત્ર નથી. તેઓએ સામાન્ય વગગના ઉમેદવાર
ે ે.
તરીકે ફી ભરવાની રહશ

(પી.

આર. જોર્ી)

ુ ત સબચવ
સાંયક
ુ રાત જાહર
ે સેવા આયોગ.
ગજ

R-6 BRANCH

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
On line applications are invited for the post of the Assistant Director (Biology
Group), Class-I, in General State Service under the Directorate of Forensic Science,
Home Department (Advt. 121/ 2018-19) between date: 02/01/2019, 13.00 Hrs. to date:
17/01/2019, 13.00 Hrs.
(1) Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post
before Applying online. Candidates shall confirm the application only after
verifying the details filled in the application form.
(2) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed
online application, or information filled in by the candidates shall not be accepted.
(3) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest
confirmed application will be considered by the Commission. For candidates
belonging to unreserved category the last confirmed application with fees will be
considered by the Commission.
(4) Candidates shall keep ready the certificate required in case of eligibility for
interview(in the order mentioned in the general instructions)
Name of the post:-Assistant Director (Biology Group), Class-I, in General State Service

Total No. of vacancy :-02 ( As under) –
Sr. No.

Category

Total Vacancy

Categorywise Post
reserved for
Women

1

Unreserved(General)

02

00

Total

02

00

- Tentative Date for Preliminery Test: 05-05-2019
- Tentative month for Preliminery Test Result: July-2019
- Tentative month for Interview: October-2019
- Final result will be published during 10 working days after the last date of
interview.

Note:(1) Out of above mentioned posts no post is reserved for Physically Disabled
Candidates . Those Candidates who have disability of B.L. (Both Leg affected), O. L.
(One Leg affected), O.A. (One Armed affected), H.H. (Hearing Handicapped) and
L.V. (Low Vision, from 40% to 60% deficiency of vision) 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 for selection will be applicable as per
Unreserved Category.
Educational Qualification :
(A) (1) Possess a Ph.D. or M.Phil. degree in Forensic Sciences (With Biological Sciences) or
Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or Botany or Zoology or BioChemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science or Bio-technology or
Genetics obtained from any of the Universities established or incorporated by or under
the Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as
such or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants
Commission Act,1956; or possess an equivalent qualification recognized by the
Government; or ;
(B) (1) possess a post-graduate degree with second class in Forensic Science (With Biological
Sciences) or Forensic Pharmacy or Forensic Nano-technology or Botany or Zoology
or Bio-Chemistry or Micro-Biology or Life Science or Bio-Science or Bio-technology
or Genetics obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or State Act in India; or any other educational institution recognized
as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University
Grants Commission Act,1956; or possess an equivalent qualification recognized by
the Government; and
(2)
have about three years’ experience on the post not below the rank of Scientific
Assistant, Class III, in the subordinate service of the Directorate of Forensic Science,
Gujarat state in Biology or Serology or DNA or Food Poison divisions of the Forensic
Science Laboratory; or
(3) have about three years’ experience of research or analytical work in the respective
subject in the Government or Local bodies or Government undertaking Board or
Corporation, or private analytical or Research Laboratory or public analytical or
Research Laboratory or Limited Company established under the Companies Act, 2013
or University or college on the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of the Scientific Assistant, Class III in the subordinate service of the
Directorate of Forensic Science, Gujarat State.

(C) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(D) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat
Civil Services Classification and Recruitment (General ) Rules,1967.
PAY SCALE:- Rs.67700-208700

AGE:- Not more than 40 years.Age will be calculated on the last date of the receipt of
application.

Upper Age limit shall be relaxed as under:
1

Women Candidates

2

Physically Disabled: In the case of 10 Years (maximum up to 45 years)
physically handicapped candidates,
who have disability O.A. (One Arm
affected), O.L.(One leg affected),
B.L.( Both leg affected), H.H
(Hearing Hadicapped) and L.V. (Low
Vision, from 40% to 60% deficiency
of vision).No relaxation is available to
the candidates possessing other than
the prescribed physical disabilities.
A candidate who is already in (i) If experience is prescribed as one of the
Gujarat Govt. service, either as a qualifications, the upper are limit shall not
permanent
or
a
Temporary apply.
officiating continuously for six (ii) If experience is not prescribed as one of the
months and had not crossed age limit qualifications and a Govt.servant appointed to
prescribed for the advertised post at a post requiring a Medical, Engineering,
the time of his first appointment.
Veterinary or Agriculture degree or diploma
and who applied for any such post,the upper
age limit shall not apply.
(iii) If experience is not prescribed as one of the
qualifications in the advertisement, Govt.
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.
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05 Years (maximum up to 45 years.)

Note :
The candidates having qualification from foreign University Should produce
necessary documents /proof regarding the recognition/equivalence of their
degree. It will be the responsibility of the candidate to produce necessary
documents in time. Commission will not consider any representation about
this.
Application fee:
Candidates of General Category ha ve to pay Rs.100/- as Application fee. While
candidates of Ex-Serviceman, Reserved Category of Gujarat State &
candidates who is physically disable have not to pay application fee. While
candidates of Reserved Category of Other State s have to apply in unreserved
category and have to pay application fee.

(P. R. Joshi)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission.
.

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧. નાગહરકત્વ:ઉમે દવાર,

(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) ને પાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) વતબેટ નો વનવાગ વસત જે
ુ રી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવે લા હોવા જોઇએ,અથવા (ચ) મ ૂળ
ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆ
ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ ૂવગ પાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદે શ), બમાગ (મ્યાનમાર),
ુ ાન્ડા, જેવા પ ૂવગ આહિકાના દે શો, સાંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા
શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગ
વવયે ટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવે લ હોવા જોઇએ.પરાં ત ુ પે ટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માાં આવતા ઉમે દવારોના હકસ્સામાાં
સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપે લ હોવ ુાં જોઇએ.

નોંધ:- જે ઉમે દવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તે વા ઉમે દવારન ુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં લેશે. અને જો
વનમણ ૂક માટે તે મના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તે મના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની
શરતે કામચલાઉ વનમણ ૂક આપશે.
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમે દવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં અથવા ઓનલાઈન ફી
રૂ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાની રહેશે. જ્યારે માજી સૈ વનકો, અનામત કક્ષાના ઉમે દવારોએ તથા શારીહરક અશક્તતા
ધરાવતા ઉમે દવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં ફી જમા કરાવવાની રહેશે નહીં. કન્ફમગ થયે લ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમા ણપત્રો
આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમાાં જમા કરાવવાના નથી. પરાં ત ુ અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે
એસ.એમ.એસ./ ટપાલ/આયોગની વે બસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો સાંદેશો મળે ત્યારે જ જરૂરી
પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમાાં મોકલવાન ુાં રહેશે.
(૨) જો એક કરતાાં વધ ુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે અને
પ્રત્યે ક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમે દવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.
(૪) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમે દવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમે દવારો બબનઅનામત જગ્યા
માટે અરજી કરી શકશે અને તે ને બબન અનામતના ધોરણો લાગ ુ પડશે.
(૬) જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમે દવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગ રીમાાં મહહલા ઉમે દવારો અરજી કરી શકે
છે .
(૭) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગ રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈ કી મહહલા ઉમે દવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત

હોય ત્યારે મહહલા

ઉમે દવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પરુ ુર્ ઉમે દવારો માટે અનામત છે તે મ ગણવાન ુાં
નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુ ુર્ તે મજ મહહલા ઉમે દવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે , પરુ ુર્ તે મજ મહહલા
ઉમે દવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈ કી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમે દવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી
રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમે દવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે .)
(૮)

જાહેરાતમાાં માત્ર

મહહલા

ઉમે દવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે

કેટેગ રીમાાં પરુ ુર્ ઉમે દવાર અરજી કરી

શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમે દવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુ ુર્ ઉમે દવારોની વવચારણા થઇ
શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમે દવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમે દવારો પરુ ે પરુ ા
પસાંદગી પામે /જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તે મને જ પ્રથમ વવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમે દવાર

પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમે દવાર પસાંદ થાય તો તે ટલા પ્રમાણમાાં પરુ ુર્ ઉમે દવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં
આવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમે દવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમે દવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુ ુર્
ઉમે દવારો પસાંદગી પામી શકે છે .)
૩. જન્મ તારીખ:(૧)આયોગ જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયે લ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે .
પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ુાં ઉમે દવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપે લ વય અને
અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકત
ૃ અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવે લ હોવ ુાં
જોઇએ કે તે ઓએ એસ.એસ. સી. કે તે ની પરીક્ષાન ુાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસે લ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવે લ
પરુ ાવાઓને આધારે ઉમે દવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ.એસ. સી. કે તે ની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં
દશાગ વેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુ ત ુાં કારણ છે . ઉમે દવારે રજુ કરે લ વય અને અવધવાસન ુાં પ્રમાણપત્ર
તે ની વવશ્વાસહતાગ (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે.
(૨) ઉમે દવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.
૪.વયમયાગ દા:(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
ુ બની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૨) જાહેરાતમાાં ઉપલી વયમયાગ દા આપવામાાં આવે લ છે , તે માાં નીચે મજ

૧

મહહલા ઉમે દવારો

૨

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારો :-

ુ ાાં વધુ ૪૫ વર્ગ ની મયાગ દામાાં)
પાાંચ વર્ગ (વધમ
ુ ાાં વધુ ૪૫ વર્ગ ની મયાગ દામાાં)
O.A. દસ વર્ગ (વધમ

(One Arm affected), O.L. (One leg affected),
B.L.(Both leg affected), H.H (Hearing
Handicapped), L.V (Low Vision, ૪૦% થી
ુ ી વવઝનની ક્ષવત ધરાવતા હોય તેવા)
૬૦% સધ
અને H.H.(Hearing Handicapped) ની શારીહરક
અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારોને મેડીકલ બોડગ ના
ુ ીની
તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધ
છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. આ વસવાય અન્ય
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદ વારો અરજી
કરવાને પાત્ર નથી.
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ુ રાત સરકારના કમગ ચારીઓ કે જેઓ ગજ
ુ રાત (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભ
ગજ
ુ વ માાંગેલ હોય તો ઉપલી
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે

વયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં

ુ ી કામગીરી બજાવતા હોય અને
સળાંગ છ માસ સધ

ુ વને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજને રી,
(૨) જાહેરાતમાાં અનભ

તે ઓની પ્રથમ વનમણૂકાં જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગ વેલ

તબીબી, ખેતી વવર્યક, પશુ બચહકત્સાની પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા

વયમયાગ દાની અંદર થયે લ હોય તે વા કમગ ચારીઓ.

પર વનમણૂકાં પામે લ કમગ ચારીને જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી
જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં

(૩)

ુ વ એક લાયકાત તરીકે
જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ જગ્યા માટે અનભ
માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર હોય
તે માાં ફરજ બજાવતા કમગ ચારીને , તે ઓએ બજાવે લ સે વાના સમય
ુ ાાં વધુ પાાંચ વર્ગ ની છૂટછાટ તે બે પૈ કી જે ઓછાં
અથવા વધમ
હોય તે ટલી છૂટછાટ મળશે.

૫. શૈક્ષબણક લાયકાત:(૧) ઉમે દવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમે દવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુ નવવસિટી/સાંસ્થામાથી મે ળવે લ હોવી જોઇએ.
ુ પત્રક (બધા જ વર્ો/સે મેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં
(૩) ઉમે દવારે અરજી સાથે માન્ય યવુ નવવસિટી/સાંસ્થાના ગણ
પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયે લ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તે વો ઉમે દવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.
(૫)જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમે દવાર ધરાવે છે તે વો તે મનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમે દવારે
સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકત
ૃ તાની વવગતો આપવાની રહેશે.
ુ વ :૬. અનભ
ુ વ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૧) માાંગે લ અનભ
(૨) (અ)જાહેરાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મે ળવવામાાં આવે તે તારીખથી ,
ુ વ ગણવામાાં આવશે.
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભ
ુ વ દશાગ વેલ હોય તે ના સમથગનમાાં અનભ
ુ વનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વર્ગ ),
(૩) ઉમે દવારે અરજીમાાં જે અનભ
ુ વની વવગતો સાથેન ુાં પ્રમાણપત્ર રજુ
મ ૂળ પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવે લ ફરજોનો પ્રકાર/મે ળવે લ અનભ
કરવાન ુાં રહેશે. આવ ુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપે ડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ુાં રજુ કરવાન ુાં રહેશે.
ુ વના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪) ઉમે દવારે રજુ કરે લ અનભ
ુ વના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.
અરજી કયાગ પછી અનભ
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વે તનદાર, એપ્રે ન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવે તન, આમાંવત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમે દવારે મે ળવે લ
ુ વ માન્ય અનભ
ુ વ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
અનભ
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ :૭. અનસ
ુ રાતના અનસ
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમે દવારોને જ
(૧) મ ૂળ ગજ
અનામત વગગ ના ઉમે દવાર તરીકે લાભ મળશે.
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમે દવારો પૈ કી ઉમે દવાર જે
(૨) અનસ
વગગ ના હોય તે ની વવગત અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમે દવારે અરજીપત્રકની સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગ ના
ઉમે દવાર તરીકે લાભ મે ળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ ામાાં આપવામાાં
(૪) અનામત વગગ નો લાભ મે ળવવા ઇચ્છતા ઉમે દવારે તે ના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમન
આવે લ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામે લ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ
સામે લ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમે દવારોને અનામતનો લાભ જો તે ઓનો સમાવે શ “ઉન્નત વગગ માાં” નહી
થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) (અ)

સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદ વારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ુાં

સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગન ુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના

‘પહરવશષ્ટ-ક’ મુજબન ુાં અથવા ઉક્ત વવભાગના તારીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી વનયત કરાયેલ ગુજરાતી
નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મુજબન ુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુાં રહેશે.
(બ) “ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગે ન ુાં પ્રમાણપત્ર” નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ કે નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮
દરમ્યાન ઈસ્ય ુ કરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અવવધ ઈસ્ય ુ થયા-વર્ગ સહહત ત્રણ નાણાકીય વર્ગની રહેશે તેવો

ઉલ્લે ખ કરવામા આવેલ હોય તેવ,ુાં પરાં ત ુ આવ ુાં પ્રમાણપત્ર સાંબાંવધત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની
ુ ીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવ ુાં જોઈએ.
છે લ્લી તારીખ સધ
નોંધ: ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગે ના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃવત તથા સમયગાળા અને અવવધના
અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોગવાઈઓ આખરી ગણાશે.
(ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદ વારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદ ભગમાાં રજૂ કરવાન ુાં રહેશે.
જો આવા ઉમેદ વારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદ ભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે.
અરજી સાથે ગુજરાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-ક’ અથવા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલે અંગ્રે જી નમ ૂના ‘Annexure-A’ માાં
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે કે મકે ‘Annexure-A’

ભારત સરકાર હેઠળ

રોજગારી માટે આપવામાાં આવે છે , નહહ કે ગુજરાત સરકાર હેઠળ. જો કોઈ ઉમેદ વારે વનયત સમયગાળા
દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ વનયત નમ ૂનાન ુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં
આવશે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લે વામાાં આવશે નહહ.
(ડ) ઉમેદ વારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગે ન ુાં પ્રમાણપત્ર’ ની
વવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહેશે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ હોવાને
કારણે ઉમેદ વાર જાહેર ાતની છે લ્લી તારીખ બાદન ુાં નવ ુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે
પછાત વગગના ઉમેદ વાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.
(ઇ) ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાં ડો ધ્યાને લે વાય છે .
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વર્ગની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈકી કોઈપણ માપદાં ડમાાં આ અવવધ દરમ્યાન
ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત સાંબાંવધત ઉમેદ વારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબાંવધત
સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને
કરવાની રહેશે. ઉમેદ વાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહેરાત નહહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ
કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત
વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદાં ડમાાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક

જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદ વાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેશે.
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદ વારો બબનઅનામત વગગના ઉમેદ વારોની
ુ વની લાયકાત, બબનઅનામત વગગના ઉમેદ વારો માટે
સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદ ા ,અનભ
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુ વવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષે ત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તાના
આધારે પસાંદ ગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લે વાના થાય છે .
(૮) ઉમેદ વારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહી.
૮. માજી સૈ વનક
(૧) માજી સૈ વનક ઉમે દવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈ વનક ઉમે દવારે હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે.

૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારો
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તે થી વધ ુ હોય તે વા ઉમે દવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ
મળવાપાત્ર રહેશે.

શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મે ળવવા ઇચ્છતા ઉમે દવારે (૧) શ્રવણની ખામી (૨) હલન ચલન

અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈ કીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગ વવ.ુાં
(ગ) જાહેરાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેલ ન હોય , પરાં ત ુ જગ્યાની
ફરજોને અનરૂુ પ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તે ઓ તે જાહેરાત માટે અરજી
કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારે તે ના સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયે લ નમ ૂનામાાં સરકારી હોક્સ્પટલના સવુ પ્રટેન્ડેન્ટ /વસવવલ સર્જન/મે ડીકલ
બોડગ દ્વારા આપવામાાં આવે લ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામે લ
કરવામાાં નહીં આવે લ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમે દવાર તરીકેનો લાભ
મળવાપાત્ર થશે નહીં.
(ચ) શારીહરક અશક્ત ઉમે દવારોના હકસ્સામાાં અરજી કયાગ ની તારીખ બાદ ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇ પણ તબક્કે જે કોઇ
ઉમે દવાર “Physical Disabled”

(શારીહરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવે જો/પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તે વા

ઉમે દવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તે વા ઉમે દવારને
“PD” (શારીહરક અશક્ત) ઉમે દવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા

લાભો કે છૂટછાટ

ુ ગ થયે લ તબક્કા માટે પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહ.
ભરતી પ્રહક્રયાના પણ
૧૦. મહહલા ઉમે દવાર
મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમે દવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે ની જગ્યા જે તે કક્ષાના
(category)પરુ ુર્ ઉમે દવારોને ફાળવી શકાશે.
જો ઉમે દવારનો સમાવે શ અનામત વગગ , માજી સૈ વનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈ કીના વવકલ્પો પૈ કી એક થી વધ ુ
વવકલ્પોમાાં થતો હોય તે વા હકસ્સામાાં તે ને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈ કી જેમાાં વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. વવધવા ઉમે દવાર
(૧) ઉમે દવાર વવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ુાં અન્યથા “લાગ ુ પડત ુાં નથી”
એમ દશાગ વવ ુાં .
ુ : લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ુાં અન્યથા“
(૨) વવધવા ઉમે દવારે જો પન
લાગ ુ પડત ુાં નથી” એમ દશાગ વવ ુાં .
ુ : લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમે દવાર તરીકે લાભ મે ળવવા ઇચ્છતા હોય તો
(૩) વવધવા ઉમે દવારે પન
ુ : લગ્ન કરે લ નથી તે વી એહફડેવવટ રજુ કરવાની રહેશે.
અરજી સાથે પન
ુ બ તે ઓએ મે ળવે લ ગણ
ુ માાં પાાંચ ટકા ગણ
ુ ઉમે રવામાાં આવશે.
(૪) વવધવા ઉમે દવારને સરકારની પ્રવતગ માન જોગવાઈ મજ
(પ) કોઇ મહહલા ઉમે દવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વવધવા‘’ ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ
અથવા જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબક્કે
“વવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવે જી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તે ની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના
જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તે વા મહહલા ઉમે દવારોને ‘’ વવધવા મહહલા ઉમે દવાર ‘’ તરીકેના લાભ
આપવામાાં આવશે.

૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:ુ રાત
ગજ

(૧)

સરકારના

સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર

હસ્તકના

કોપોરે શન/કાંપનીઓમાાં

સે વા

બજાવતા

અવધકારીઓ/કમગ ચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તે ની જાણ ઉમે દવારે પોતાના
વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી હદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો ઉમે દવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી
મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો
તે ઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમે દવારી રદ કરવામાાં આવશે.
(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તે વા ઉમે દવારે ખાતા મારફત અરજી
મોકલવાની રહેશે અથવા આ અરજી સાથે વનમણ ૂક અવધકારીન ુાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુાં રહેશે.
ુ ાકાત સમયે ઉમે દવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવે લ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુાં રહેશે.
(૩) રૂબરૂ મલ
૧૩. ગે રલાયક ઉમે દવાર:ુ રાત જાહેર સે વા આયોગ કે અન્ય જાહેર સે વા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી / અધગ સરકારી / સરકાર હસ્તકની
ગજ
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમે દવાર ક્યારે ય પણ ગે રલાયક ઠરાવે લ હોય તો તે ની વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેશે. જો
ઉમે દવારનો ગે રલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમે દવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે.
૧૪. ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમે દવારને સરકારી સે વા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યા રે ય પણ ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખસદ
કે બરતરફ કરવામાાં આવે લ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે ની વવગત આપવાની રહેશે.
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:ુ રવાની થાય છે . જે માટે The Gujarat Public
(૧) આ જગ્યાની વનમણ ૂક માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પહક્રયા અનસ
ુ ાર ઉમે દવારોની પસાંદગી પ્રાથવમક કસોટી અને
Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસ
ુ ાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણ
ુ ક્રમાનસ
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમે દવારોની
રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજ
ુ રાતી રહેશે.
રૂબરૂ મલ
પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે , અને ઉમે દવારોએ સ્વ ખચે ઉપક્સ્થત રહેવાન ુાં
રહેશે.
ુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે બોલાવવાના થતા
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મે ળવે લ ગણ
ુ હશે તો તે મને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્રતા
ઉમે દવારોમાાં, જો કોઇ ઉમે દવારોના પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તે થી ઓછા ગણ
નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમે દવારોની યાદી માટે વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
ુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને સબાંવધત વવર્યના ૨૦૦ ગણ
ુ માટે ૨૦૦
(૩)પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણ
પ્રશ્નો રહેશે.
ુ ભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણ
ુ માથી મે ળવે લ ગણ
ુ અને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર
(૪)ઉમે દવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મે ળવે લ ગણ
ુ ના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણ
ુ માાંથી
રૂબરૂ મલ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી મે ળવે લ ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર ગણી કુલ ૧૦૦
મે ળવે લ ગણ
ુ માાંથી ગણ
ુ આપવામાાં આવશે.
ગણ
ુ માાંથી ૧૫૦ ગણ
ુ મે ળવે લ હશે અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં ૧૦૦ ગણ
ુ માાંથી ૬૦
સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમે દવારે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણ
ુ મે ળવશે તો લેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર મજ
ુ બ ૨૫ ગણ
ુ અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના ૫૦ ટકા ગણ
ુ ભાર
ગણ
ુ બ ૩૦ ગણ
ુ એમ કુલ ૫૫ ગણ
ુ થશે.
મજ
(૫) સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયે લ જાહેરાત માટે કુલ જગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંધાયે લ કુલ
Online Applications (Duplicate Applications બાદ કયાગ પછીની Valid Online Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતા વધ ુ
હોય ત્યારે તે જાહેરાત અન્વયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી યોજવામા આવશે અને પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે
ઉમે દવારો પાસે થી અરજીપત્રક અને જરૂરી દસ્તાવે જો મે ળવી આગળની કાયગ વાહી કરવામા આવશે. પરાં ત ુ જો સીધી
પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયે લ જાહેરાત અન્વયે નોંધાયે લ કુલ Online Valid Applications ની

સાંખ્યા ૨૫ કે તે થી ઓછી હોય તો આયોગનો આદે શ મે ળવી નોંધાયે લ

બધા જ ઉમે દવારો પાસે થી અરજીપત્રક તથા

ુ બ જરૂરી તમામ દસ્તાવે જ માંગ ાવી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાગ બાદ પ્રાથવમક કસોટી
જાહેરાતની જોગવાઇઓ મજ
યોજવામા આવશે
(૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમે દવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વવકલ્પ આપવામાાં
આવશે, પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહેશે. જો ઉમે દવારે તમામ વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ
ુ ના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અને જો
ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપે લ હોય તો પ્રત્યે ક વનવશ્રત ગણ
ુ કાપવાના રહેશે. અથાગ ત માત્ર E ‘Not attended’
પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો “શૂન્ય” ગણ
ુ કાપવામાાં આવશે નહીં.
વવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ ને ગે ટીવ ગણ
ુ ાકાતમાાં આયોગની સચ
ુ નાઓ /ધોરણો મજ
ુ બ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ કેટેગ રી વાઈઝ જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ
(૭) રૂબરૂ મલ
ુ બ અનસ
ુ રવાન ુાં રહેશે.
નીચે મજ
કુલ જગ્યાઓ

ુ ાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર
કુલ જગ્યાઓ પૈ કી રૂબરૂ મલ
ઉમે દવારોનીસાંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તે થી વધ ુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

ુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. તે મજ ઉપયગક્ુ ત કોલમમાાં દશાગ વેલ સાંખ્યા
(૮) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મે ળવે લ ગણ
ુ ાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમે દવારોમાાં , જો કોઇ ઉમે દવારના પ્રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા
પ્રમાણે રૂબરૂ મલ

કે તે થી

ુ હશે તો રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં.
ઓછા ગણ
ુ મ લાયકાત તે મજ અનભ
ુ વ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષબણક લાયકાત અને / અથવા વધ ુ અનભ
ુ વ
(૯) જાહેરાતમાાં ઠરાવે લ લઘત
ુ ાકાત માટે આયોગ ઉમે દવારોની સાંખ્યા મયાગ હદત કરી શકશે.
અને / અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં ઉમે દવારના એકાંદર દે ખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે
(૧૦ ઇન્ટરવ્ય ુ કવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલ
અને ઇન્ટરવ્ય ુ કવમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન ઉમે દવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં

રાખી ચચાગ વવચારણા કયાગ બાદ

ુ તે ગણ
ુ આપશે.
સવાગ નમ
(૧૧) માજી સૈ વનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમે દવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેગ રીના માજી સૈ વનક
ુ મ ગણ
ુ મે ળવતા હશે તે મને સબાંવધત કેટેગ રીની
તથા શારીહરક અશક્ત ઉમે દવારો પૈ કી જે ઉમે દવારો આ પ્રમાણેના લઘત
અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ
ુ મ ગણ
ુ મે ળવતા ઉમે દવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુ તી
કેટેગ રીઓ માટે રાખવામાાં આવે લ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘત
ુ મ ગણ
ુ ના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુ કરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે.
સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબાંવધત કેટેગ રીના લઘત
ુ મ ગણ
ુ ના ૧૦ ટકા ન ુાં ધોરણ હળવ ુ કરીને પસાંદગી પદ્ધવત અનસ
ુ રવાની રહેશે અને રૂબરૂ
(૧૨) મહહલા ઉમે દવારો માટે લઘત
ુ ાકાત બાદ જે તે કેટેગ રીના મહહલા ઉમે દવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમે દવારોથી વધ ુ ઉમે દવારો
મલ
ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમે દવારોનો સમાવે શ થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમે દવારોની પ્રવતક્ષાયાદીમાાં
ુ બ લઘત
ુ મ લાયકી ધોરણ આ મજ
ુ બ રહેશે. બબન અનામત વગગ ના મહહલા
પસાંદગી ગણવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજ
ુ તે મજ અનામત વગગ ના મહહલા ઉમે દવારો માટે ૩૧ ગણ
ુ રાખવામાાં આવશે.
ઉમે દવારો માટે ૪૫ ગણ
ુ ાકાત:૧૬. રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમે દવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થવાન ુાં રહેશે.
(૧) રૂબરૂ મલ
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવતના ઉમે દવારો તથા બેરોજગાર ઉમે દવારો કે જેઓના માતા-વપતા ની વાવર્િક
(૨) અનસ
ુ ાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજ
ુ રાત
આવક આવકવે રાને પાત્ર ન હોય તે ઓને તે મના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મલ

ુ ાકાતના
એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયે લ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમે દવારે રૂબરૂ મલ
હદવસે વનયત ફોમગ ભરવાન ુ રહેશે અને તે ની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહેશે.
ુ ાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના પત્રમાાં દશાગ વવામાાં આવે લ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે. જો
(૩) રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તે ની ખાસ નોંધ લેવી.
ઉમે દવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તે ઓ રૂબરૂ મલ
ુ બની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ નથી)
૧૭. નીચે દશાગ વ્યા મજ
ુ દ્દા મજ
ુ બ અરજી કરે લ ન હોય
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસ
(૨) અરજીમાાં દશાગ વેલ વવગતો અધ ૂરી કે અસાંગ ત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમે દવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મે ઇલ થી મોકલાવે લ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.વગગ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમે દવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ
(૭) અનસ
અવધકારી દ્વારા અપાયે લ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) માજી સૈ વનક ઉમે દવારે હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમે દવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગ માાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ વ દશાગ વેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાં ત ુ તે ના સમથગનમાાં
(૧૧) ઉમે દવારે અરજીપત્રકમાાં અનભ
ુ વનો સમયગાળો, મળ
ુ પગાર,કુલપગાર
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તે ઓનો અનભ
ુ વનો પ્રકાર દશાગ વેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર પે ડ ઉપર ન હોય.
અને અનભ
(૧૨)

ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત

ુ વે લ
ક્રમાાંક: ૧૫ નીચે સચ

(ઉમે દવારોને સબાંવધત) પ્રમાણપત્રો / અને જેના

આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તે વા લાગ ુ પડતા આધાર પરુ ાવાની પ્રમાબણત કરે લ નકલો આયોગને મોકલવામા
આવે લ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તે વા ઉમે દવારોની અરજી અધરુ ી ગણીને રદ ગણવામા આવશે.
૧૮. વનમણ ૂક:(૧)

ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વનમણ ૂક માટે પસાંદ થયે લા ઉમે દવારની સરકારશ્રી ના સાંબવાં ધત વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ
કરવામાાં આવશે. ઉમે દવારોએ આખરી વનમણ ૂક પત્ર મે ળવતાાં પહેલાાં કોમ્પ્યટુ ર અંગે ની સીસીસી અથવા તે ની સમકક્ષ રાજ્ય
સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તે વી લાયકાત મે ળવી લેવાની રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમે દવાર
વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.

(૨)

વનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગ વાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર
આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.

(૩)

ુ વ/ઉંમર વગે રેના સમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય માલમ
ુ
ઉમે દવારે તે ની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનભ
પડશે તો તે ની ઉમે દવારી રદ થશે તે મજ ભલામણ બાદની વનમણ ૂકપણ રદ થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમે દવાર
ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયગ વાહી ને પાત્ર થશે , જેથી ઉમે દવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે , તે મણે રજુ કરે લા
ુ જ ચોકસાઈથી પણ
ુ ગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
પ્રમાણપત્રો ખબ

૧૯. ગે રવતગ ણકાં ૂ અંગે દોવર્ત ઠરે લા ઉમે દવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં
ઉમે દવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તે ઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાગ વવી
નહી,તે મજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તે ઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાવે જો કે તે ની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ
ુ ારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તે ઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/બનાવટી દસ્તાવે જો
સાંજોગોમાાં સધ
રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તે થી વધ ુ દસ્તાવે જોમાાં અથવા તે ની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની
અચોકસાઇ અથવા વવસાંગ તતા જણાય તો તે વવસાંગ તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમે દવાર આયોગ દ્વારા
દોવર્ત જાહેર થયે લ હોય અથવા થાય તો,

(૧) તે ઓની ઉમે દવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ ૂણગ કરાવ્ય ુ હોય,
(૪) બનાવટી દસ્તાવે જ રજુ કયાગ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મકુ ત અથવા ખોટા વનવે દનો કરે લ હોય,
(૬) તે ઓની ઉમે દવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુ ચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંગ ત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગે રવતગ ણ ૂક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમે દવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસ્ુ તક, ગાઇડ,
કાપલી તે વા કોઇપણ છાપે લ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે
અન્ય ઉમે દવારોને નકલ કરાવવાની ગે રરીતીઓ પૈ કી કોઇપણ ગે રરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુ ત થયે લા કમગ ચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક ઇજા
પહોચાડવી, અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયે લ દરે ક અથવા કોઇપણ કત્ૃ ય કરવા કે કરાવવા તે ણે કે સીધી અથવા
આડકતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉમે દવાર નીચે દશાગ વેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય , ફોજદારી
કાયગ વાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમે દવાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે , અને /અથવા
ુ ાકાત માટે કાયમી કે મકુ રર મદ
ુ ત માટે
(ખ) તે ને આયોગ લે તે વી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલ
(૧)આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર)રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે અને
ુ ાર વશસ્તભાંગ ના પગલાાં લઇ શકાશે.
(ગ) જો સરકારી સે વામાાં અગાઉથી જ હોય તો તે ના વવરૂધ્ધ સમબુ ચત વનયમો અનસ
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાાં વનહદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમે દવારને /કમગ ચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તે મની સામે ના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંગે બચાવનામ-ુાં હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

(પી. આર. જોર્ી)
સાંયકુ ત સબચવ
ુ રાત જાહેર સે વા આયોગ.
ગજ

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમે દવાર તા: ૦૨-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક
ુ ીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમે દવારે
થી તા: ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધ

ુ બના Steps (૧) થી (૧૬) અનસ
ુ રવાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય
અરજી કરવા માટે નીચે મજ
ગણાશે.
(૧)
(૨)

સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.g ov.in પર જવ.ુાં

Apply On line Click કરવ.ુાં આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે. સૌપ્રથમ More
Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમે દવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક
કરવ.ુાં

(૩)
(૪)

Assistant Director (Biology Group), Class-I ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે.
તે ની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ “Personal
Details” ઉમે દવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) વનશાની હોય તે ની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેશે.) “Personal Details”
માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તે ની વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમે દવારને માહહતગાર કરી
શકે.

(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવ ુાં અને પોતાની શૈક્ષબણક
વવગતો ભરવી.

(૬)

Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવ ુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience ઉમે રવા માગતા હોવ તો Add.
More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.

(૮)

ુ વ ojas module માાં સમાવવષ્ટ ન થતો હોય,
Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભ
ુ બના અનભ
ુ વના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનભ
ુ વની વવગત ઉમે રીને મોકલવી.
તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજ

(૯)

તે ની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવ.ુાં

(૧૦)

હવે save

પર “click” કરવાથી તમારો Data Save

થશે. અહીં ઉમે દવારનો

Application Number generate થશે. જે

ઉમે દવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારમાાં તે
દશાગ વવાનો રહેશે.
(૧૧)

ુ ારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને કરી શકાશે, આ સવુ વધા અરજી
જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધ
Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી / બાદ આ સવુ વધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

(૧૨)

હવે પે જના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth
date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload કરવાના છે . (ફોટાન ુાં માપ ૫ સે .મી. ઊંચાઇ
અને ૩.૬ સે .મી પહોળાઈ અને signature ન ુાં 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 Formatમાાં (10 KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં
હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo
store થયે લ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload
“ Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે.

(૧૩)

હવે પે જના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date Type
કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દે ખાશે. ઉમે દવારે

ુ ારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application
“Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધ
ુ ારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇ પણ પ્રકારનો સધ
ુ ારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત ુ અરજી
ઉપર click કરીને સધ
ુ ારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધ
ુ ારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm
confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇ પણ સધ
application પર click કરવ.ુાં Confirm application પર click કરવાથી ઉમે દવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ

જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધીજ કાયગ વાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમે દવારે સાચવવાનો

રહેશે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયે લ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક
કાઢી રાખવી.
(૧૪)

સામાન્ય કેટેગ રીના ઉમે દવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈ કી કોઇપણથી ભરી શકે છે .

૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:-સામાન્ય કેટેગ રીના ઉમે દવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ
કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુ રની સવુ વધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની

ુ ીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગે ન ુાં ચલણ મે ળવવાન ુાં
ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તાાઃ ૧૭-૦૧-૨૦૧૯, ૧૩:00 કલાક સધ
રહેશે.

૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવ.ુાં અને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of fee”
ઉપર કલીક કરવ.ુાં ત્યાર બાદ આપે લ વવકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી
યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તે વ ુાં Screen
પર લખાયે લ ુાં આવશે. અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી
ભરાયે લ નથી તે મ જોવા મળશે.
આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયે લ અરજીપત્રક ઉમે દવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને
આયોગ દ્વારા માંગ ાવવામાાં આવે , ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ
પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧૫)

ઉમે દવારોએ

confirm થયે લ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાન ુાં રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ,

ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી
જવાના રહેશે.
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગે ની તકેદારી :ઓનલાઇન જાહેરાત માટે confirm થયે લ અરજીપત્રક તથા નીચે સ ૂચવે લ સાંબવાં ધત પ્રમાણપત્રો અને લાગ ુ પડતા આધાર
ુ ાર અચકુ જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ વવગત મજ
ુ બ સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા
પરુ ાવાની પ્રમાબણત કરે લ નકલો ક્રમાનસ
માંગ ાવવામાાં આવે , ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત વનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામાાં આયોગમાાં ગાાંધીનગર ખાતે જમા
કરાવવાના રહેશે.
(૧)

ઉમે દવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયે લ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. જેમાાં
ફોટોગ્રાફ, સહી સહહત વવગતો વાંચાય તે વી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટગ સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર
લગાવવાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં સહી કરવાની રહેશે.

(૨)

જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે
નહીં)

(૩)

જાવતન ુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાવત, અન.ુ જનજાવત અને સા. અને શૈ.પ. વગગ ના ઉમે દવારો માટે)

(૪)

ુ બ વનયત સમયગાળાન ુાં ગજ
ુ રાતી નમન
ુ ા મજ
ુ બન ુાં
સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વગગ ના ઉમે દવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મજ
પહરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગ વેલ નાંબર અને તારીખન ુાં જ) રજુ કરવાન ુાં રહેશે. પહરવશષ્ટ-કના વવક્લ્પે અન્ય કોઇ પ્રમાણપત્ર
માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંગ્રેજીમાાં Annexure-A ( જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાાં
આવશે નહીં. પહરબણત મહહલા ઉમે દવારોએ આવ ુાં પ્રમાણપત્ર તે ઓની માતા-વપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરવાન ુાં રહેશે. જો
આવા ઉમે દવારોએ તે મના પવતની આવકના સાંદભગમાાં રજુ ાં કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં.

(૫)

ુ બન ુાં વનયત નમન
ુ ામાાં સરકારી
શારીહરક અશક્ત ઉમે દવારોના હકસ્સામાાં સા.વ.વવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજ
હોસ્પીટલના સવુ પ્રટેન્ડેન્ટ / વસવવલ સર્જન / મે હડકલ બોડગ દ્વારા આપે લ પ્રમાણપત્ર

(૬)

માજી સૈ વનક ઉમે દવારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ

પહરબણત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીન ુાં પ્રમાણપત્ર / અટક અથવા નામ બદલાવે લ હોય તો તે અંગે ના જાહેરનામાની

(૭)

નકલ
(૮)

ુ : લગ્ન ન કયાગ અંગે ના સોગાંદનામાની નકલ
વવધવા મહહલા ઉમે દવારોના હકસ્સામાાં પન

(૯)

ુ પત્રક)
સ્નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સે મેસ્ટરના ગણ

(૧૦)

સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર

(૧૧)

ુ પત્રક)
અનસ્ુ નાતક ( બધાાં જ વર્ગ / સે મેસ્ટરના ગણ

(૧૨)

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

(૧૩)

વવદે શની યવુ નવવસિટી માાંથી પદવી મે ળવે લ હોયતો તે ની માન્યતા અંગે ના પરુ ાવાની નકલ

(૧૪)

જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમે દવાર ધરાવે છે તે વો તે મનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમે દવારે સમકક્ષતા
પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો / અવધકત
ૃ તાની વવગતો / પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુાં રહેશે.

(૧૫)

સરકારી કમગ ચારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર”
ુ વના પ્રમાણપત્રો ( જાહેરાત મજ
ુ બ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસ
ુ ાર મે ળવે લ અનભ
ુ વ, લાગ ુ પડતા સાંવગગ ના કાયગ કાળની
અનભ

(૧૬)

શરૂઆતથી પગારની વવગત, ફરજ / કામના પ્રકાર દશાગ વવાના રહેશે.)
(૧૭)

ુ બ જરૂરી હોય તો)
સાંશોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

(૧૮)

બબનઅનામત ઉમે દવારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ

(૧૯)

ુ ાંધાનમાાં લાગ ુ પડતા અન્ય આધાર પરુ ાવા / પ્રમાણપત્રો
જાહેરાતની જોગવાઇ અનસ
અરજીપત્રક બબડાણો સાથે વનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં આવે લ નહીં હોય તે મજ ઉપર
જણાવે લ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુ ાવા જોડવામાાં આવે લ નહીં હોય તો ઉમે દવારી સીધે સીધી રદ કરવામાાં આવશે.
આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહેલાાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસણી
કરીને જ, તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે .

ુ ના:- સાંપણ
ુ ગ અરજીપત્રક વનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામા આયોગમાાં જમા થઇ ગયા બાદ નહીં જોડેલ ખટુ તા
ખાસ અગત્યની સચ
પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા
વવચારણામાાં લેવાશે નહીં.
(૧૬)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમે દવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમે દવારે એકથી વધ ુ અરજી કરે લ હશે, તો

છે લ્લી કન્ફમગ થયે લ અરજી, તે ની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ
ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયે લ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમે દવારે છે લ્લી
કન્ફમગ થયે લ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમે દવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયે લી છે લ્લી અરજી માન્ય
ગણવામાાં આવશે. જો ઉમે દવારે એકથી વધ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.
અરજી ફી :

(૧) સામાન્ય કેટેગ રીના ઉમે દવારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે. અને ફી ભયાગ અંગે ન ુાં
ચલણ મે ળવવાન ુાં રહેશે.

ુ રાતના અનામત કક્ષાના ઉમે દવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી. પરાં ત ુ ગજ
ુ રાત વસવાયના અન્ય રાજયના અનામત
(૨) મ ૂળ ગજ
કક્ષાના ઉમે દવારોએ ઉમે દવારી નોંધાવવી હોય તો,

બબનઅનામત વગગ ના ઉમે દવાર તરીકે જ

અરજી કરવાની રહેશે અને

બબનઅનામત વગગ માટે વનયત થયે લ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે.
(૩) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તે વા ઉમે દવારને કોઇપણ સાંજોગોમાાં પ્રાથવમક કસોટી / રૂબરૂ
ુ ાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત ઓનલાઇન અથવા પોસ્ટ ઓહફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે.
મલ
રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમે દવારોએ ખાસ
નોંધ લેવી.

ઉમે દવારોને ખાસ જણાવવાન ુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમે દવાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો, તથા
ુ બ લાયકાત ધરાવતા નથી તે મ માલ ૂમ પડશે તો તે મની ઉમે દવારી કોઇપણ તબક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
જાહેરાતની જોગવાઇઓ મજ
નોંધ:-

મદદનીશ વનયામક (બાયોલોજી જૂથ), સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજી પત્રક
સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની વવગત, વયમયાગ દામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તે ની વવગતો,
પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ, પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગ ચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો,
શારીહરક અશક્તતા અંગે ના પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુ વવગતો આયોગના નોહટસ બોડગ અને આયોગની
વે બસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.g ov.in ઉપર જોવા મળશે.

