ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
જાહે રાત ક્રમાાંર્ : ૧૧૦/૨૦૧૯-૨૦ : ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ હસ્તકની નીચે દર્ાાિેલ જગ્યાઓ પર ર્ુ લ-૪૦ ઉમેદિારો
પસંદ કરિા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે . આ માટે ઉમેદિારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન લોગ ઈન કરિાનું રહે ર્ે. પસંદગીની
પ્રક્રિયા માટે સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા યોજિામાં આિર્ે.
નોંધ : (૧) આ જગ્યા માટે વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા સંભિત: તા. ૨૯/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ યોજિામાં આિર્ે.
(૨) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષાનું પક્રરણામ સંભિત: મે- ૨૦૨૦ માં પ્રવસધ્દ્ધ કરિામાં આિર્ે.
(૩) ર્ારીક્રરક ક્ષમતા અને માપ કસોટીનો સંભવિત માસ : જૂ ન -૨૦૨૦
(૪) મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા સંભિત: ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ના રોજ યોજિામાં આિર્ે.
(૫) રૂબરૂ મુલાકાત સંભિત: નવેમ્બર-૨૦૨૦ માં યોજિામાં આિર્ે.
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૧. મક્રહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદિારો ઉપલબ્ર્ નક્રહ થાય તો આ જગ્યાઓ સંબંવર્ત કે ટેગરીના પુરુષ ઉમેદિારોને
ફાળિિામાં આિર્ે.
૨. નાગહરર્ત્વ : પરીક્ષામાં પ્રિેર્ માટે ઉમેદિાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક, અથિા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન, અથિા
(ઘ) ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૨ પહે લાં ભારતમાં આિેલ વતબેટના વનિાાવસત, અથિા (ચ)
પાક્રકસ્તાન, બમાા, શ્રીલંકા અને પૂિા આક્રિકન દેર્ો, કે ન્યા, યુગાન્ડા, વિયેટનામ, ઝાવમ્બયા, મલાિી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, યુનાઈટે ડ
ક્રરપવબ્લક ઓફ ટાન્ઝાવનયાના દેર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઈરાદાથી આિેલ મૂળ ભારતીય વ્યવતત, હોિો
જોઇર્ે, પરંતુ (િ) થી (ચ) સુર્ીના પ્રકારમાંની વ્યવતતઓ તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હોય તો જ વનમણૂક
માટે પાત્ર બનર્ે.
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૩ અરજીપત્રર્:(૧) વબન અનામત િગાના ઉમેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી ભરે તો
રૂ. ૧૦૦ + સવિાસ ચાજીસ ફી ભરિાની રહે ર્ે. અનામત િગાના ઉમેદિારો ( આવથાક રીતે નબળા િગો, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે
પછાત િગા, અનુસૂવચત જાવત અને અનુસૂવચત જનજાવત) અને માજી સૈવનકોને ફી ભરિામાંથી મુવતત આપિામા આિેલ છે . જેથી તેમણે કોઇ
ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહે ર્ે નહી.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહે રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દર્ાાિેલ ન હોય ત્યાં આિા ઉમેદિારો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી
કરી ર્કર્ે અને તેમને પસંદગી માટે વબનઅનામતના ર્ોરણો લાગુ પડર્ે.
(૪) જાહે રાતમાં મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી કરી ર્કે છે .
(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મક્રહલા ઉમેદિારોની
અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફતત પુરુષ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ગણિાનું નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ
તેમજ મક્રહલા ઉમેદિારોની પસંદગી માટે વિચારણા થઇ ર્કે છે, પુરુષ તેમજ મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી કરી ર્કે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦
જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહે તી ૦૭ જગ્યા સામે મક્રહલા ઉમેદિાર પણ પસંદગી પામી ર્કે છે .)
(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મક્રહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં પુરુષ ઉમેદિાર અરજી કરી ર્કે છે કે મ કે
મક્રહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ર્ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુષ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ ર્કે છે . પરંતુ જે જગ્યાઓ મક્રહલા
ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મક્રહલા ઉમેદિારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ
પ્રથમ વિચારણામાં લેિાના થર્ે અને કોઇ મક્રહલા ઉમેદિાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મક્રહલા ઉમેદિાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પુરુષ
ઉમેદિારોને ધ્દ્યાનમાં લેિામાં આિર્ે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મક્રહલા ઉમેદિાર પસંદ થાય છે તો
૦૨ પુરુષ ઉમેદિારો પસંદગી પામી ર્કે છે .)
(૭) પ્રાથવમક કસોટીના પક્રરણામના આર્ારે જે ઉમેદિારોને મુખ્ય (લેવિત) પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહે ર કરે લ હર્ે તેિા
ઉમેદિારોએ મુખ્ય (લેવિત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમા ભરી, જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાિેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની
િેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ કરિાના રહે ર્ે.
૪. જન્મ તારીખ:(૧)આયોગ જન્મ તારીિ ના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વારા અપાયેલ એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાિે છે . પરંતુ આ
પ્રમાણપત્રમાં દર્ાાિેલ જન્મતારીિ િોટી હોિાનું ઉમેદિાર માને તો સક્ષમ અવર્કારીએ આપેલ િય અને અવર્િાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાવણત
નકલ મોકલિાની રહે ર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવર્કૃ ત અવર્કારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોિું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ
પરીક્ષાનું મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામાં આિેલ પુરાિાઓને આર્ારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીિ
............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દર્ાાિેલ જન્મતારીિ કરતાં જુ દી છે તથા માનિાને પુરતું કારણ છે .
ઉમેદિારે રજૂ કરે લ િય અને અવર્િાસનું પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાા(credibility)ના આર્ારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણાય આયોગ
દ્વારા લેિામાં આિર્ે.
(૨)ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાં દર્ાાિેલ જન્મ તારીિમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ ર્કર્ે નહી.
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૫. ઉંમર અને તેમાાં છુટછાટ :
(૧) ઉંમર જાહે રાતમાં દર્ાાિેલ અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીિના રોજ ગણિામાં આિર્ે.
(૨) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીિના રોજ ઉમેદિારે ૨૦ િષા પૂરા કરે લા હોિા જોઇએ અને ૩૫ િષા પૂરા કરે લ ન હોિા જોઇએ.
(૩) જાહે રાતમાં દર્ાાિેલ ઉપલી િયમયાાદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરાતના
અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત પાંચ િષા (િર્ુમાં િર્ુ ૪૫ િષાની મયાાદામાં)
જનજાવત,
સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત
િગાના અને આવથાક રીતે નબળા િગાના ઉમેદિારો

૨

મુળ ગુજરાતના
અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત દસ િષા (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ
જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગા િષાની છે , તેનો સમાિેર્ થઇ જાય છે , િર્ુમાં િર્ુ ૪૫ િષાની
અને આવથાક રીતે નબળા િગાના મક્રહલા ઉમેદિારો
મયાાદામાં છૂટછાટ મળર્ે.)

૩

વબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદિારો

૪

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત સંરક્ષણ સેિામાં બજાિેલ સેિા (ઓછામાં ઓછી પાંચ િષાની
ઉમેદિારો
સંરક્ષણ સેિા) ઉપરાંત બીજા ત્રણ િષા

૫

ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેિા ગુજરાત સરકારના કમાચારીઓને િય મયાાદામાં કોઇપણ
અને િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ પ્રકારની છૂટછાટ મળિાપાત્ર નથી.
ની જોગિાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી
ર્ોરણે અથિા હંગામી ર્ોરણે સળંગ છ માસથી
કામગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણૂક

પાંચ િષા (િર્ુમાં િર્ુ ૪૫ િષાની મયાાદામાં)

જાહે રાતમાંની જગ્યામાં દર્ાાિેલ િય મયાાદાની અંદર
થયેલ હોય તેિા કમાચારીઓ

૬. લાયર્ાત : (૧) પરીક્ષા માટે ઉમેદિાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ય વિર્ાનસભાના કાયદા હે ઠળ સ્થાવપત કોઈપણ યુવનિવસાટી કે
સંસદના એતટ દ્વારા સ્થાવપત ર્ૈક્ષવણક સંસ્થા અથિા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન -૩ હે ઠળ યુવન. તરીકે પ્રસ્થાવપત થયેલ
બીજી ર્ૈક્ષવણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદિી ર્રાિતા હોિા જોઈએ. (૨) અરજીપત્રક સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં જે ઉમેદિારોના
૨૦ િષા પુરા થયેલા હોય અને વનયત લાયકાતની પદિીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/િષાની પરીક્ષામાં ઉપવસ્થત થયેલ છે અથિા થનાર છે પરંતુ
જેનું પક્રરણામ પ્રવસધ્દ્ર્ થયેલ ના હોય તેિા ઉમેદિારો વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી ર્કર્ે, પરંતુ તેઓએ જાહે રાતમાં દર્ાાિેલ
ર્ૈક્ષવણક લાયકાતની પદિી મુખ્ય પરીક્ષા માટે ની અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં પ્રાપ્ત કરે લી હોિી જોઇર્ે. (૩) જે ઉમેદિારોએ
એમ.બી.બી.એસ.ની અથિા અન્ય કોઈ તબીબી ર્ાિાની પરીક્ષા પસાર કરી હોય અને તેઓએ મુખ્ય પરીક્ષાનું અરજીપત્રક ભરતી
િિતે ઈન્ટનાર્ીપ પૂણા કરે લ ન હોય તો આિા ઉમેદિારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથે યુવન. અથિા સંસ્થાના સંબંવર્ત
અવર્કારીનું તેઓએ તબીબી પરીક્ષા પાસ કરે લ છે તેિું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહે ર્ે અને તેઓને મુખ્ય પરીક્ષામાં ર્રતી પ્રિેર્
આપિામાં આિર્ે.પરંતુ આિા ઉમેદિારોએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે અસલ પદિી પ્રમાણપત્ર અથિા યુવન. અથિા સંસ્થાના સંબંવર્ત
અવર્કારીનું - પદિી પ્રમાણપત્ર મેળિિાની બર્ી જરૂરીયાતો ( ઈન્ટનાર્ીપ પૂરી થયા સક્રહત ) ઉમેદિાર પૂણા કરે છે તેિું પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરિાનું રહે ર્ે.(૪) ગુજરાત મુલ્કી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યુટરના ઉપયોગ
અંગેની પાયાની જાણકારી ર્રાિતા હોિા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નક્રહ ર્રાિનાર ઉમેદિાર વનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ. (૫)
ઉમેદિાર ગુજરાતી અથિા ક્રહન્દી અથિા બંને ભાષાનું પયાાપ્ત જ્ઞાન ર્રાિતા હોિા જોઈએ.(૬) વનમણૂકની તારીિે Light Motor
Vehicle નું Driving License ર્રાિતા હોિા જોઇએ.
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૭. પગાર ધોરણ : (૧) પે મેટરીક્ષ લેિલ નંબર-૮ ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦/- તથા વનયમોનુસાર મળિાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ.(૨)
અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દર્ાાિેલ જગ્યાઓમાં ઈજાફો આપિામાં આિર્ે નક્રહ. તેમ છતાં સક્ષમ સત્તાવર્કારી દ્વારા
અજમાયર્ી સમય સંતોષકારક રીતે પૂણા થયે ઈજાફો મંજૂર કરિામાં આિર્ે. (૩) ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં હોય તેિી વ્યવતતઓનો
પગાર ગુજરાત મુલ્કી સેિા વનયમો અનુસાર ઉપયુાકત પગાર ર્ોરણમાં વનયત કરિામાં આિર્ે. (૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સંબંવર્ત
જગ્યા માટે િિતો િિત સોંપિામાં આિે તે કામગીરી.(૫) બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્યાઓ પર વનમણૂક પામેલ ઉમેદિારો જે તે
જગ્યાના ભરતી વનયમોનુસાર ઉપલી જ્ગ્યાઓ પર બઢતી માટે લાયક ગણાર્ે.
૮. અનુસૂબિત જાબત, અનુસૂબિત જનજાબત, સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક અને આબથકર્ રીતે નબળા વગક :(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગા અને આવથાક રીતે નબળા િગા
ના ઉમેદિારોને જ અનામત િગાના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળર્ે.
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગા અને આવથાક રીતે નબળા િગા પૈકી ઉમેદિાર જે
િગાના હોય તેની વિગતો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપિી.
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકના સંબંવર્ત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાાિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત િગાના ઉમેદિાર તરીકે
લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાિિામાં આિર્ે નહીં.
(૪) અનામત િગાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથાનમાં સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા વનયત નમુનામાં આપિામાં આિેલ જાવત
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક સામેલ કરિાની રહે ર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે
પાછળથી સ્િીકારિામાં આિર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર બનર્ે.
(૫) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેર્ “ઉન્નત િગામાં” નહી થતો હોય તો
જ મળિાપાત્ર થર્ે.
(૬)(અ) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િગામાં સમાિેર્ ન થતો હોિા અંગેનું સામાવજક ન્યાય અને
અવર્કાક્રરતા વિભાગનું તારીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-ક’ મુજબનું અથિા નિા વનયત

કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-૪’ મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહે ર્ે.
(૬)(બ) સામાવજક ન્યાય અને અવર્કારીતા વિભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ િમાંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ
‘ઉન્નત િગામાં સમાિેર્ નક્રહ થિા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અિવર્ (Validity) ઈસ્યુ થયા-િષા સક્રહત ત્રણ નાણાકીય િષાની
રહે ર્ે, એટલે કે આ પ્રમાણપત્ર તા- ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્યુ થયેલ હોિું જોઇએ. પરંતુ આિું પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત
જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોિું જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા
દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હર્ે, તો જ માન્ય રાિિામાં આિર્ે અન્યથા તે માન્ય રાિિામાં આિર્ે નક્રહ.
(૬)(ક) પક્રરવણત મક્રહલા ઉમેદિારોએ આિુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના સંદભામાં રજૂ કરિાનું રહે ર્ે. જો આિા
ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સંદભામાં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરિામાં આિર્ે.
(૬)(ડ) ઉમેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િિતે જે ‘ઉન્નત િગામાં સમાિેર્ નક્રહ થિા અંગેનું પ્રમાણપત્ર’ ની વિગતો જણાિેલ હોય

તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડિાની રહે ર્ે. જો આિા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોિાને કારણે ઉમેદિાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીિ બાદનું
નિું પ્રમાણપત્ર મેળિે તો પણ સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગાના ઉમેદિાર તરીકે પાત્ર થિા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં
જણાિેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે ર્ે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત િગામાં સમાિેર્ ન થતો હોિા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપિા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્યાને લેિાય છે . પ્રમાણપત્રની અિવર્ હિે ત્રણ
િષાની છે . પરંતુ ઉતત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અિવર્ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્િૈવચ્છક જાહે રાત સંબંવર્ત ઉમેદિારે
તથા તેના માતા-વપતા/િાલીએ સ્િયં સંબંવર્ત સત્તાવર્કારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરિામાં આિે તો ગુજરાત
જાહે ર સેિા આયોગને કરિાની રહે ર્ે. ઉમેદિાર/માતા-વપતા/િાલી આિી જાહે રાત નક્રહં કરીને કોઈપણ વિગતો છૂપાિર્ે તો તેઓ
કાયદેસરની કાયાિાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળિેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત િગામાં સમાિેર્ નક્રહ થિા
અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળિિા માટે ના કોઈપણ માપદંડમાં ફે રફારની સ્િૈવચ્છક જાહે રાત કરિાની જિાબદારી ઉમેદિાર/માતાવપતા/િાલીની વ્યવતતગત રીતે અને સંયુતત રીતે રહે ર્ે.
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(૭) આવથાક રીતે નબળા િગોના ઉમેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સામાવજક ન્યાય અને અવર્કારીતા વિભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના
ઠરાિ િમાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથિા ગુજરાતીમાં
પક્રરવર્ષ્ટ-ગ) માં મેળિેલ આવથાક રીતે નબળા િગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીિ ઓન લાઇન અરજી કરતી િિતે
દર્ાાિિાના રહે ર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત જાહે રાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોિું
જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હર્ે, તો જ માન્ય રાિિામાં આિર્ે અન્યથા તે માન્ય રાિિામાં
આિર્ે નક્રહ.
(૮) સરકારની પ્રિતામાન જોગિાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો વબનઅનામત િગાના ઉમેદિારોની સાથે વનયત ર્ોરણો (અથાાત
િયમયાાદા ,અનુભિની લાયકાત, વબનઅનામત િગાના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાં િર્ુ વિસ્તૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં
છૂટછાટ લીર્ા વસિાય પોતાની ગુણિત્તાના આર્ારે પસંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેિાના થાય છે .
(૯) ઉમેદિારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વિગત દર્ાાિેલ હર્ે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરિાની વિનંતી માન્ય રાિિામાં આિર્ે નહી.જો કોઈ
ઉમેદિારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય
ગણિામાં આિર્ે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વિચારણામાં લેિામાં આિર્ે નક્રહ.
૯. માજી સૈબનર્ :(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાં વિગતો આપિાની રહે ર્ે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે ક્રડસ્ચાજા બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલિાની રહે ર્ે.
(૩) સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તારીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગિાઇ મુજબ માજી
સૈવનકોને અરજીપત્રકની ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરિામાંથી મુવતત આપિામાં આિેલ છે
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર :મક્રહલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મક્રહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ર્ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પુરુષ
ઉમેદિારોને ફાળિી ર્કાર્ે.
જો ઉમેદિારનો સમાિેર્ અનામત િગા ,માજી સૈવનક ,મક્રહલા કે વિર્િા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી િર્ુ વિકલ્પોમાં થતો હોય તેિા
ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાં િર્ુ લાભ મળિાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.
૧૧. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રિતામાન વનયમો અનુસાર વિર્િા મક્રહલા ઉમેદિારોને પસંદગીમાં અગ્રતા આપિામાં માટે તેમને
મળેલ કુ લ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેરી આપિામાં આિર્ે. પરંતુ
તેઓએ ભરતી તથા વનમણૂક સમયે પુન: લગ્ન કરે લ ના હોિા જોઇએ. ઉપરાંત આયોગની કચેરી માંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાિાઓ
અસલમાં આયોગની કચેરીમાં રજૂ કરિાના રહે ર્ે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અર્ા સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમાં સેિા બજાિતા અવર્કારીઓ /
કમાચારીઓ આયોગની જાહે રાતના સંદભામાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/િાતા/કચેરીને
અરજી કયાાની તારીિથી ક્રદન-૭ માં અચૂક કરિાની રહે ર્ે. જો ઉમેદિારના વનયોતતા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦
ક્રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિામાં આિર્ે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાં
આિર્ે.
(૨) કે ન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેિા ઉમેદિારે આ અરજી સાથે વનમણૂક અવર્કારીનું ના
િાંર્ા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનું રહે ર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા આપિામાં આિેલ ના િાંર્ા પ્રમાણપત્ર અસલમાં રજુ કરિાનું રહે ર્ે.
૧૩. ગેરલાયર્ ઉમેદવાર :ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેિા આયોગ અથિા અન્ય સરકારી /અર્ા સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા
ઉમેદિાર તયારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિગત અરજીપત્રકમાં આપિાની રહે ર્ે. જો ઉમેદિારનો ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો
સમય ચાલુ હર્ે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનર્ે.
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૧૪. મૌબખર્ ર્સોટી : (૧) મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં આયોગે વનયત કરે લ લાયકી ગુણ મેળિનાર જગ્યાના આર્રે ત્રણ ગણા
ઉમેદિારોને મૌવિક કસોટી માટે બોલાિિામાં આિર્ે.(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદિારે હાજર રહે િું ફરવજયાત છે . હાજર ન રહે નાર
ઉમેદિાર આિરી પસંદગી માટે પાત્ર બનર્ે નહીં.
૧૫. ર્ોમ્્યુટરનુાં જ્ઞાન :
ગુજરાત મુલકી સેિા િગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની
જાણકારી ર્રાિતા હોિા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નક્રહ ર્રાિનાર ઉમેદિાર વનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ.
૧૬.સામાન્ય શરતો :- (૧) અનામત િગાનો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત,અનુ.જનજાવત અને સા.અને ર્ૈ.પ.િગાના
ઉમેદિારોને જ મળર્ે. (૨) અરજી કયાા બાદ પરત િેંચી ર્કાર્ે નક્રહ. (૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વિગત િોટી બતાિેલ
હર્ે તો તેનું અરજીપત્રક કોઇપણ તબક્કે રદ કરિામાં આિર્ે તથા તેણે લાયકી ર્ોરણ (Passing Standard) મેળિેલ હર્ે કે
ઉમેદિાર પસંદગી પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદિારી રદ ગણાર્ે. આથી અરજીપત્રકમાં િૂબ ચીિટપૂિાક વિગતો ભરિી. (૪) ફી ભયાા
બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી. (૫) ગુજરાત સરકારના કમાચારી આયોગની જાહે રાત સંદભામાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે. પરંતુ તેની
જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/િાતા/કચેરીને ક્રદન-૭ માં અચૂક કરિાની રહે ર્ે. જો ઉમેદિારના વિભાગ / િાતા / કચેરી તરફથી
અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદિસમાં અરજી કરિાની પરિાનગી નક્રહ આપિાની આયોગને જાણ કરિામાં આિર્ે તો
તેઓની અરજી નામંજૂર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાં આિર્ે.
૧૭. પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રમ :- (૧) પરીક્ષાની રૂપરે ખા : સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા િમાનુસાર ત્રણ તબક્કામાં
યોજિામાં આિર્ે.
(એ) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા : ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણી માટે ના ઉમેદિારો પસંદ કરિા;
(બી) ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણી : મુખ્ય પરીક્ષા માટે ઉમેદિારો પસંદ કરિા;
(સી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેવિત અને રૂબરૂ મુલાકાત) : વનવિત જગ્યાઓ માટે આિરી પસંદગી માટે ઉમેદિારો પસંદ કરિા. ઉમેદિારોની
આિરી પસંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળિેલ ગુણ (મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં મેળિેલ ગુણ િત્તા રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળિેલ ગુણ) ના આર્ારે
કરિામાં આિર્ે.
(૨) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા (objective type) :
િમ
વિષય
કુ લ ગુણ
સમય
પ્રશ્નપત્રGeneral Studies
300 Marks
3 hours
૧
નોંર્:-

(૩)
િમ
૧
૨

િ
મ

(૧) પ્રશ્નપત્ર-૧ િૈવતલ્પક પ્રકારનું અને તેનું સ્તર (standard) અને અભ્યાસિમ સ્નાતક કક્ષાનો રહે ર્ે.
(૨) પ્રશ્નપત્ર-૧ નું માધ્દ્યમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહે ર્ે.
(૧) શારીહરર્ ક્ષમતા ર્સોટી :
ઉમેદિારો ની વિગત

કસોટી

પુરૂષ
મક્રહલા
(૨) શારીહરર્ માપ િર્ાસણી :
વિગત

QUALIFYING
STANDARD
૨૫ વમવનટ માં
૯ વમવનટ ૩૦ સેકન્ડ માં

૫૦૦૦ મીટર દોડ
૧૬૦૦ મીટર દોડ

ઉંચાઈ
(સેં.મી.)

છાતીનું માપ (સે.મી.) *
ફુલાવ્યા િગર
(સે.મી.)

ફુલાિેલ છાતીનું
(સે.મી.)

ફુલાિેલ છાતીનું
પ્રમાણ (સે.મી.)

િજન
(ક્રક.ગ્રા.)

૧

પુરૂષ ઉમેદિાર માટે

૧૬૫

૮૪

૮૯

૫

૫૦

૨

અનુ.જનજાવતના પુરૂષ ઉમેદિાર માટે

૧૬૦

૮૪

૮૯

૫

૫૦

૩

મક્રહલા ઉમેદિાર માટે
૧૫૮
અનુ. જનજાવતની મક્રહલા ઉમેદિાર
૧૫૬
માટે
*ફુલાિેલ છાતીનું પ્રમાણ ૫ સેમી થી ઓછું હોિું જોઇએ નહીં.

-

-

૪૫

-

-

૪૫

૪
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(૪) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત) (conventional type) :
િમ
વિષય
પ્રશ્નપત્ર-૧ Gujarati
પ્રશ્નપત્ર-૨ English
પ્રશ્નપત્ર-૩ General Studies-I
પ્રશ્નપત્ર-૪ General Studies-II
Total

કુ લ ગુણ
200 Marks
200 Marks
200 Marks
200 Marks
800 Marks

સમય
3 hours
3 hours
3 hours
3 hours

.(૫) મૌવિક કસોટી : 100 Marks (૬) અભ્યાસિમ : (એ) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા (objective type) નો અભ્યાસિમ
આયોગની િેબસાઈટ પર મૂકિામાં આિેલ છે . જ્યારે (બી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેવિત) નો વિષયિાર અભ્યાસિમ (syllabus)
આયોગની િેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર સમયાંતરે મુકિામાં
આિર્ે. (૭) ગુજરાતી પેપરનું સ્તર (standard) ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્દ્યવમક વર્ક્ષણ બોડા ના ર્ોરણ-૧૨ ના ગુજરાતી વિષય
(ઉચ્ચ કક્ષા) જેટલું રહે ર્ે. (૮) અંગ્રેજી પેપરનું સ્તર (standard) ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્દ્યવમક વર્ક્ષણ બોડા ના ર્ોરણ-૧૨ ના અંગ્રેજી
વિષય (વનમ્ન કક્ષા) જેટલું રહે ર્ે. (૯) પ્રશ્નપત્ર-૩ અને ૪ ના પેપરનું સ્તર (standard) અને અભ્યાસિમ સ્નાતક કક્ષાનો રહે ર્ે.
(૧૦) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા એ માત્ર screening test છે જેના ગુણ આિરી પસંદગી માટે ધ્દ્યાને લેિામાં આિર્ે નહીં. (૧૧)
વપ્રવલવમનરી પરીક્ષાના પક્રરણામને આર્ારે જાહે રાતમાં દર્ાાિેલ કુ લ જગ્યાઓના આર્રે ૨૦ (િીસ) ગણા ઉમેદિારોને ર્ારીક્રરક
ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણીમાં પ્રિેર્ આપિામાં આિર્ે.(૧૨) ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ
ચકાસણી માત્ર qualifying test છે . જેના કોઇ ગુણ રહે ર્ે નહીં. ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણીમાં સફળ
થનાર ઉમેદિાર જ મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉપવસ્થત થિા માટે પાત્ર બનર્ે. (૧૩) મુખ્ય પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી ભાષા અને
પ્રશ્નપત્ર-૨ અંગ્રેજી ભાષાના પ્રશ્નપત્રનું માધ્દ્યમ અનુિમે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહે ર્ે. પ્રશ્નપત્ર-૩ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ અને પ્રશ્નપત્ર૪ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ના પ્રશ્નપત્રનું માધ્દ્યમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહે ર્ે. આ પ્રશ્નપત્રોના જિાબો ગુજરાતી અથિા અંગ્રેજીમાં આપી
ર્કાર્ે. મુખ્ય લેવિત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૦૩ અને ૦૪(સામાન્ય અભ્યાસ ૧,૨,)ના પ્રશ્નોના ઉત્તરો ઉમેદિાર ગુજરાતી અથિા અંગ્રેજી
ભાષામાં લિી ર્કર્ે. કોઇ એક પ્રશ્નપત્રના અલગ અલગ પ્રશ્નો માટે ઉમેદિાર ગુજરાતી અથિા અંગ્રેજી ભાષામાં ઉત્તર લિી ર્કર્ે.
૧૮. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ : (૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદિારને અરજીની ચકાસણી કયાા વસિાય વપ્રવલવમનરી
પરીક્ષામાં બેસિા દેિામાં આિર્ે.(૨) જે ઉમેદિારોને ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણીના પક્રરણામથી મુખ્ય
લેવિત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહે ર કરે લ હર્ે તેઓને મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા માટે અલગથી બીજુ અરજીપત્રક ભરિાનું રહે ર્ે.
જે જરૂરી ફી અને પ્રમાણપત્રો સાથે ઉમેદિારે આયોગની કચેરીમાં મોકલી આપિાનું રહે ર્ે.(૩) ઉમેદિારો તરફથી મળેલ
અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો,પરીક્ષા વનયમો અને જાહે રાતની જોગિાઈ મુજબ ચકાસણી કરિામાં આિર્ે અને આ જોગિાઈ
સંતોષતા ઉમેદિારોને મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં પ્રિેર્ આપિામાં આિર્ે. તેમ છતાં આિી ચકાસણી જો મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા બાદ
કરિામાં આિે તો તેિી ચકાસણી અનુસાર જરૂરી જોગિાઇ ન સંતોષતા ઉમેદિારોની ઉમેદિારી કોઇપણ તબક્કે રદ્દ કરિામાં આિર્ે
તેની ઉમેદિારોએ અચૂક નોંર્ લેિી.(૪) મુખ્ય લેવિત પરીક્ષામાં પ્રિેર્ અંગે આયોગનો વનણાય આિરી ગણાર્ે અને આયોગના
વનણાય સામે કોઈપણ પત્રવ્યિહાર ધ્દ્યાનમાં લેિામાં આિર્ે નક્રહ.
૧૯. પરીક્ષા ર્ે ન્રોની બવગત : (૧) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા અમદાિાદ અને ગાંર્ીનગર િાતે યોજિામાં આિર્ે જો િર્ુ સંખ્યામાં
ઉમેદિારોની અરજીઓ આિર્ે તો આયોગ દ્વારા આ વસિાયના અન્ય પરીક્ષા કે ન્રો િાતે પણ યોજિામાં આિર્ે. ર્ારીક્રરક ક્ષમતા
કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણી અને મુખ્ય લેવિત પરીક્ષા અમદાિાદ / ગાંર્ીનગર િાતે તથા મૌવિક કસોટી ગાંર્ીનગર િાતે
લેિામાં આિર્ે. (૨) વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમયની માક્રહતી આયોગની
િેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકિામાં આિર્ે અને
વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા માટે ના પ્રિેર્પત્ર તથા ઉમેદિારોની સૂચનાઓ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpscojas.gujarat.gov.in િેબસાઈટ પરથી ઉમેદિારોએ ડાઉનલોડ કરિાના રહે ર્ે. આ માટે આયોગ દ્વારા િતામાનપત્રમાં જાહે રાત
આપિામાં આિર્ે. (૩) ઉમેદિારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા, ર્ારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી તથા ર્ારીક્રરક માપ ચકાસણી, મુખ્ય લેવિત
પરીક્ષા તથા મૌવિક કસોટીમાં તેમના પોતાના િચે ઉપવસ્થત થિાનું રહે ર્ે. (૪) અનુ.જાવત અને અનુ.જન જાવતના ઉમેદિારોને
મૌવિક કસોટી માટે ગાંર્ીનગર આિિા માટે પોતાના રહે ઠાણના સ્થળેથી ગાંર્ીનગર અને ગાંર્ીનગરથી રહે ઠાણના સ્થળે પરત
જિા માટે બીજા િગાનું રે લિે ભાડું અથિા અગર એસ.ટી. ભાડુ ં સરકારના વનયમો અનુસાર ચૂકિિામાં આિર્ે.
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૨૦. પહરણામ : (૧) આિરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડા અને િેબસાઈટ પર મૂકિામાં આિર્ે.(૨) આ પક્રરણામમાં
ઉમેદિારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળિેલ કુ લ ગુણની વિગતો આપિામાં આિર્ે.(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેલ
ઉમેદિારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળિેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડા પર મુકિામાં આિર્ે. (૪) ગૃહ વિભાગના
તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ના જાહે રનામા િમાંક: GG/66/2019/DYS/102017/65686/B મુજબ ભરતીમાં ૨૦% પ્રવતક્ષાયાદી
અમલમાં રહે ર્ે.
૨૧ ગુણપત્રર્ : (૧) મુખ્ય પરીક્ષાનું ગુણપત્રક મેળિિા ઈચ્છતા ઉમેદિારોએ મૌવિક કસોટીને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર થયા
બાદ “સવચિશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ, ગાંર્ીનગર” ના નામનો રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડા ર અથિા
આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના ક્રદિસોએ સિારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુર્ીમાં
રોકડે થી ફી સાથે આયોગને અરજી કરિાની રહે ર્ે. (૨) આ અરજીમાં ઉમેદિારે પરીક્ષાનું નામ, જાહે રાત િમાંક, પોતાનું સરનામું
બેઠક નંબર અને પરીક્ષાની વિગતો દર્ાાિિાની રહે ર્ે. (૩) ઉમેદિારોને તેમનું ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપિામાં આિર્ે. મૌવિક
કસોટીને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર થયાની તારીિથી ૧૫ ક્રદિસની અંદર ગુણપત્રક માટે ની અરજી મોકલિાની રહે ર્ે. આ મુદત
બાદ મળેલ અરજી અમાન્ય ગણાર્ે.
૨૨. ગુણની પુન: િર્ાસણી : (૧) જે ઉમેદિાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાિિા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદિાર
આયોગને મુખ્ય પરીક્ષાના પક્રરણામને આર્ારે રૂબરૂ મુલાકાતના અંતે આિરી પક્રરણામ જાહે ર કયાા તારીિથી ત્રીસ ક્રદિસની અંદર
દરે ક પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી ર્કર્ે.(૨) ઉમેદિારે પરીક્ષાનું નામ, બેઠક નંબર, અને નામ/સરનામું દર્ાાિિાનું
રહે ર્ે.(૩) ફી અરજી સાથે રોકડે થી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્િીકારિામાં આિર્ે.(૪) ઉમેદિાર ટપાલથી આ
અરજી મોકલી ર્કર્ે. આિી અરજી સાથે માત્ર સવચિશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ, ગાંર્ીનગરના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ.
મોકલિાનો રહે ર્ે. (૫) ઉત્તરિહીઓનું પુન: મૂલ્યાંકન (Revaluation) ફે ર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરિામાં આિર્ે નક્રહ.
(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી વસિાય ઉમેદિારે મેળિેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ વિિાદને આયોગ લક્ષમાં લેર્ે નક્રહ.
૨૩. બનમણૂર્ : (૧) ઉમેદિારોને વનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણિત્તા િમમાં વિચારિામાં આિર્ે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થિાથી
વનમણૂક માટે ના હક્ક મળી જતો નથી.(૨) રાજ્ય સેિામાં વનમણૂક માટે ઉમેદિાર બર્ી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેિી તપાસ
પછી સરકારને સંતોષ ન થાય તો તેિા ઉમેદિારની વનમણૂક કરિામાં આિર્ે નક્રહ.(૩) વનમણૂક પામેલ ઉમેદિારે સરકારના વનયમો
મુજબની તાલીમ લેિી પડર્ે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરિાની રહે ર્ે.(૪) ઉપરની જાહે રાત સંબંર્માં પસંદ થયેલા ઉમેદિારોની
વનમણૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબંવર્ત વિભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરિામાં આિર્ે.(૫) વનમણૂક પામેલ ઉમેદિારે તાલીમમાં
જતા પહે લા સરકાર વનયત કરે તેટલી રકમ અને સમય માટે security and surety bond આપિાના રહે ર્.ે (૬) વનમણૂક અંગેની
સઘળી કાયાિાહી, સરકાર દ્વારા કરિામાં આિતી હોિાથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યિહાર આયોગ ધ્દ્યાને લેર્ે નક્રહ.
૨૪. અજમાયશી સમય : (૧) વનમણૂક બાદ પસંદ થયેલા ઉમેદિારે બે િષાની મુદત સુર્ી અજમાયર્ ઉપર રહે િું પડર્ે
(૨) અજમાયર્ી સમય, સરકારે આ માટે નક્કી કરે લા વનયમોનુસાર િર્ારી ર્કાર્ે.(૩) વનમણૂક બાદ ઉમેદિારે વનયમો મુજબ
ક્રહન્દી ભાષાની પરીક્ષા તથા સરકારશ્રી દ્વારા િિતોિિત વનયત કરિામાં આિે તેિી પૂિા સેિા તાલીમ, િાતાકીય પરીક્ષાઓ તથા
કમાન્ડો ટરે નીંગ પાસ કરિાની રહે ર્ે.(૪) જે ઉમેદિારોની માતૃભાષા ગુજરાતી ન હોય તેિા ઉમેદિારે સરકારે વનયત કરે લા વનયમો
અનુસાર ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા પાસ કરિાની રહે ર્ે. (૫) પરીક્ષાઓમાં નાપાસ થિાના પક્રરણામે ઈજાફો અટકાિિામાં કે નોકરી
સમાપ્ત કરિામાં આિર્ે. (૬) પસંદ થયેલા ઉમેદિારોએ વનમણૂક પત્રમાં દર્ાાિેલ સમયમાં ફરજ પર જોડાિિાનું રહે ર્ે અને ગુજરાત
રાજ્યમાં ગમે ત્યાં કામગીરી બજાિિાની રહે ર્ે.
૨૫. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહે રાત સંદભામાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાં આિર્ે. ઉમેદિાર તારીિ ૨૬/૧૨/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી
તારીિ ૧૦/૦૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સુર્ીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી ર્કર્ે.
ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરિાના રહે ર્ે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જિું.
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર વતલક કરતા “Apply” નો વિકલ્પ દેિાર્ે ત્યાં વતલક
કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહે રાતોની વિગત દર્ાાિિામાં આિર્ે. ઉમેદિારે પોતાની પસંદગી િાળી જાહે રાતની સામેના
“Apply” બટન પર વતલક કરતા જ, તે જાહે રાત માટે નો સારાંર્ દેિાર્ે અને તે િાચ્યા પછી ઉમેદિાર “Apply” બટન પર વતલક
કરીને ઓનલાઈન ફોમા ભરિાનાં પેજ પર જઈ ર્કર્ે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format
દેિાર્ે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદિારની માક્રહતી)” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ
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ફુદરડી (*) વનર્ાની હોય તેની વિગતો ફરવજયાત ભરિાની રહે ર્.ે ) “Personal Details” (ઉમેદિારની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે
પોતાની અટક, નામ, વપતાનું નામ, માતાનું નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીિ, જાવત િગેરેની માક્રહતી આપિાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેર્ાવ્યિહારની માક્રહતી)” જેમાં ઉમેદિારોએ પોતાનું
હાલનું અને કાયમી રહે ઠાણનું સરનામું, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી આપિાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેર્ાવ્યિહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વિગતો)” માં
ઉમેદિારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટા સની (રમતગમતની) વિગતો, વિકલાંગતા, લક્રહયા માટે ની સુવિર્ા મેળિિા બાબત, વિર્િા, માજી
સૈવનક, રાજય સરકારમાં સેિા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપિા માટે ક્રડ-બાડા થયેલ છો કે કે મ?
વિગતો ભરિી.
(૫) “Other Details (અન્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતાને આિડતી
ભાષાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી.
(૬) “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા અને ઓળિી ર્કાય તથા સ્િીકાયા હોય એિો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ
કરિાનો રહે છે . (ફોટાનું માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫
સે.મી પહોળાઈ રાિિી) (Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Format
(10 KB) સાઇઝ થી િર્ારે નહીં તે રીતે Computer માં હોિા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હિે
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. હિે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click કરો હિે
બાજુ માં તમારો Photo દેિાર્ે. હિે આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહે ર્ે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં ઉમેદિારે
પોતાનો સારી ગુણિત્તા-ઓળિી ર્કાય તેિી અને સ્િીકાયા એિી સફે દ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કે ન
કરીને JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપલોડ કરિાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે પોતે
મેળિેલી ર્ૈક્ષવણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વિગતે ભરિાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન આપિામાં આિે
ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરિાની રહે ર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આિશ્યક/િર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદિારે પોતે મેળિેલી ર્ૈક્ષવણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વિગતે
ભરિાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાિારી ન આપિામાં આિે ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરિાની રહે ર્ે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ
“Experience Details (અનુભિની માક્રહતી)” માં ઉમેદિારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળિેલ અનુભિ/નોકરીના િષા અને
તારીિની િમાનુસાર વિગતો ભરિી. “Add Experience” પર વતલક કરીને મેળિેલ અન્ય અનુભિની વિગતો નાિી ર્કાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભિની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (િર્ારાની માક્રહતી) માં
ઉમેદિારે પોતાની લાગુ પડતી માક્રહતી ભરિી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેં ર્રી)” તે િાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરિું.
(૧૩) હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદિારનો Application અને Confirmation
Number બન્ને generate થર્ે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાિિાના રહે ર્ે અને હિે પછી આ જાહે રાતના સંદભામાં આયોગ સાથેના
કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમાં આ બન્ને વિગતો દર્ાાિિાની રહે ર્ે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાિિી.
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુર્ારા-િર્ારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પમાં જઇને તે જાહે રાતનાં છે લ્લા ક્રદિસ સુર્ીમાં
કોઈપણ સમયે સુર્ારી ર્કાર્ે. જાહે રાતનો સમય પૂણા થયા બાદ આ સુવિર્ા (અરજીમાં કોઈ પણ જાતનો સુર્ારો કરિા માટે )
ઉપલબ્ર્ રહે ર્ે નહીં.
નોર્:- One Time Registration (OTR) ઉમેદિારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરિા માટે નું સહાયક મોડ્યુલ છે . તે કરિા
માત્રથી આયોગની કોઇ જાહે રાતમાં online અરજી કરે લી ગણાર્ે નક્રહં. આથી OTR કયાા બાદ ઉમેદિારે સંબંવર્ત જાહે રાતમાં
Online કરે લ અરજી ફરજીયાતપણે કરિાની રહે છે જેમાં ચુક થયેથી ઉમેદિાર જ જિાબદાર રહે ર્ે.
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૨૬. અરજી ફી :
(૧) વબન અનામત પુરૂષ/મક્રહલા ઉમેદિારો અરજી ફી નીચેનાં બે વિકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી ર્કે છે : ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાં :
સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર વતલક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢિાની
રહે ર્ે. આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્્યુટરની સુવિર્ા ર્રાિતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જિાનું રહે ર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાં
રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવિાસ ચાજા તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ સુર્ીમાં ભરિાનાં રહે ર્ે અને ફી ભયાા અંગેનું ચલણ મેળિિાનું
રહે ર્ે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાિિાનાં રહે ર્ે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
મંગાિિામાં આિે ત્યારે જ અરજીપત્રક વબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી
મોકલિાનાં રહે ર્ે અથિા આયોગ િાતે રૂબરૂમાં આપી જિાનાં રહે ર્.ે ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાિિા માટે “Print
Challan” પર વતલક કરિું અને વિગતો ભરિી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર વતલક કરિું. ત્યારબાદ આપેલ
વિકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment અથિા Other Payment Mode ના વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરિો
અને આગળની વિગતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેિું screen પર લિાયેલું આિર્ે અને e-receipt
મળર્ે, જેની print કાઢી લેિી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ િામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળર્ે.
(૨) રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરિાની રહે ર્ે અને ફી ભયાા અંગન
ે ું
ચલણ મેળિિાનું રહે ર્ે. અથિા આ ઉમેદિારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સવચિશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેિા આયોગ, ગાંર્ીનગર” ના નામના
િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડા રથી ફી જમા કરાિી ર્કર્ે.
(૩) ઉમેદિારોએ વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરિાની રહે ર્ે. જે પૈકી હાલ પુરતું વપ્રવલવમનરી
પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરિાની રહે ર્ે.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરિાની રહે ર્ે નહીં.
(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌર્ ર્મા અપનાિેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત િગાના
અને ર્ારીક્રરક અર્કતતા િાળા ઉમેદિારોએ પરીક્ષા ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૬) માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરિાની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભયાા બાદ રીફંડ મળિાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભયાા િગરની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારોને કોઈપણ સંજોગોમાં વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય
લેવિત કસોટીમાં બેસિા દેિામાં આિર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્િીકારિામાં આિર્ે. રોકડમાં, ડીમાન્ડ
ડર ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડા ર (રાજ્ય બહાર િસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદિારો વસિાય ) કે પે ઓડા રના સ્િરૂપમાં આ ફી
સ્િીકારિામાં આિર્ે નક્રહ, જેની ઉમેદિારોએ િાસ નોંર્ લેિી.
(૯) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથિા તે પછી પૂિા પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આિેલી વનિાાવસત
વ્યવતતઓની બાબતમાં જો આયોગને સંતોષ થાય કે ઉમેદિારો ફી ચૂકિી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરિામાં આિર્ે.
(૧૦) આયોગને અરજી કયાા પછી ફી પરત કરિા અંગેની વિનંતી સ્િીકારિામાં આિર્ે નક્રહ અથિા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે
પસંદગી માટે અનામત તરીકે રાિિામાં આિર્ે નક્રહ.
૨૭. અગત્યની સૂિના :
(૧) ઉમેદિારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથિા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેર્ા વ્યિહારના સાર્નો પરીક્ષા િંડમાં સાથે
લઈ જિાની છૂટ નથી, જેના ભંગ બદલ ઉમેદિાર ચેતિણીઓમાં વનક્રદાષ્ટ વર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદિાર વપ્રવલવમનરી પરીક્ષામાં કે લ્તયુલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ.
(૩) ઉમેદિારોને િાસ જણાિિાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો
તથા જાહે રાતની જોગિાઈ મુજબ લાયકાત ર્રાિતા નથી તેમ માલૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદિારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરિામાં આિર્ે.
૨૮. નીિે દશાકવ્યા મુજબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપૂણક નથી )
(૧) અરજીમાં દર્ાાિેલ વિગતો અર્ૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફે તસથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટા સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદિારે ક્રડસ્ચાજા બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદિારે ર્ૈક્ષવણક લાયકાતના સંદભામાં માકા ર્ીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
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(૮) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાં અનુભિ દર્ાાિેલ હોય (જેના આર્ારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરંતુ તેના સમથાનમાં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભિનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ લ પગાર અને
અનુભિનો પ્રકાર દર્ાાિેલ ન હોય,અનુભિનું પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાવર્કારીની સહી વિનાનું
હોય.
(૧૦) તબીબી વર્ક્ષણ વિષયક જ્ગ્યાની જાહે રાતમાં મેળિેલ પદિી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH માન્ય છે ,
તેિુ યુવનિસીટી અથિા કોલેજના સક્ષમ અવર્કારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.
૨૯. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોબિત ઠરે લા ઉમેદવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની િોટી માક્રહતી દર્ાાિિી નહી, તેમજ
આિશ્યક માક્રહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુર્ારો
અથિા ફે રફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડાં કરે લ / બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો
એકજ બાબતના બે કે તેથી િર્ુ દસ્તાિેજોમાં અથિા તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસંગતતા જણાય
તો તે વિસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહે ર થયેલ હોય અથિા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યવતત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાા હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી િિતે Scanning માં કોઈ ચેડાકરે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાિિા અથિા દોષમુકત અથિા િોટા વનિેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુવચત ઉપાયોનો સહારો લીર્ો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુવચત સાર્નોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માં અશ્લીલ ભાષા કે અવર્ષ્ટ બાબતો સક્રહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા િંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરિતાણૂક આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી,પુસ્તક, ગાઇડ,
કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવિત સાક્રહત્યની મદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય
ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરિા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમાચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીક્રરક ઇજા
પહોચાડિી અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓમાં ઉલ્લેિાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃ ત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીર્ી અથિા
આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દર્ાાિલ
ે વર્ક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયાિાહીને પાત્ર બનર્ે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી ર્કાર્ે, અને /અથિા
(િ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી ર્કાર્ે અને
(ગ) જો સરકારી સેિામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્દ્ર્ સમુવચત વનયમો અનુસાર વર્સ્તભંગના પગલાં
લઇ ર્કાર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત વિગતોમાં વનક્રદાષ્ટ કરે લ વર્ક્ષા કરતા પહે લા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમાચારીને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેવિતમાં વર્ક્ષા અંગે બચાિનામું- હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વર્ક્ષા અંગે વનયત સમય મયાાદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આપિામાં આિર્ે.
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ઉમેદિારનો સમાિેર્ અનામત િગા ,માજી સૈવનક,મક્રહલા કે વિર્િા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી િર્ુ વિકલ્પોમાં થતો હોય
તેિા ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાં િર્ુ લાભ મળિાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.

ઉપરોતત દર્ાાિેલ જગ્યાની સંખ્યામાં ફે રફાર કરિાનો આયોગને અબાવર્ત અવર્કાર રહે ર્ે.
નોંધ : પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (બબન હબથયારધારી), વગક-૨ જગ્યાના ભરતી બનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) બનયમો,
પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છુટછાટ, અરજી
ર્યા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશષ્-‘ર્’ નો નમૂનો, સરર્ારી ર્મકિારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા
પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને જાહે રાતની અન્ય વધુ બવગતો આયોગની ર્િેરીના નોહટસબોડક અને આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહે શે. આ જાહે રાત સાંબાંધમાાં વધુ માહહતી જરૂર જણાય તો
આયોગની ર્િેરીથી, ર્િેરી સમય દરમ્યાન ટે.નાં. ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શર્શે.
.
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt.No.110/2019-20
On line Applications are invited from 26-12-2019 (13-00 hours) to 10-01-2020 (13-00
hours) for the posts of Police Inspector (Unarmed), class-II. The reservation for S.C., S.T.,
S. & E.B.C., E.W.S & women candidates is as under. In case of non - avaiability of Women
candidates, in the respective category, the post so reserved will be allotted to male
candidates belonging to the same category.
Name of
Post

Police
Inspector
(Unarmed),
class-II

Total
Posts

40

Category wise Posts

Out of Category wise posts
reserved for women

Post
reserved for
Physically
Disabled
and ExServicemen
out of the
total Posts

Gen.

E.W.
S

S. &
E. B.
C.

S.
C.

S.
T.

Gen.

E.W.
S

S. &
E. B.
C.

S.
C.

S. T.

Ex-Ser.

16

04

11

03

06

05

02

03

01

02

00

Note:- The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
E.Q.:- A candidate shall hold a Bachelor’s degree of any University incorporated by an Act of
the Parliament or State Legislature in India or other educational institution established by an
Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University
Grants Commission Act, 1956.
A candidate who has appeared or intend to appear or awaiting result of final semester/year
of the required qualification, can apply, but the candidate has to qualify and attained the
required qualification as advertised before the last date of submitting application for mains
examination. Also the candidate must have completed 20 years of age on the last date of
online application.
Pay Scale:- Pay Matrix Level No: 8 : 44,900-1,42,400 and other allowances
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1

2
3
4
5

S.&E.B.C.,
E.W.S.,
S.C. & S.T. Male
candidates of Gujarat
origin.
Women candidates of
unreserved Category
Women Candidates of
Reserved Category
Government Servant.
Ex-servicemen
Officers

05 years (Maximum up to 45 years.)

05 years (Maximum up to 45 years.)

10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up
to 45 years.)
No relaxation in upper age will be available to Government
Servant
/ The length of military service (At least five years of military
services) + 3 years

Age:- A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age
as on 10/01/2020. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under :
The details of advertisement can be seen on website https://gpsc.gujarat.gov.in
(H.K.THAKAR)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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