ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
જાહે રાત ક્રમાાંર્ :૩૦/૨૦૨૧-૨૨ : ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગગ-૧ અને વગગ-૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય
અલિકારી સેવા વગગ-૨ની નીચે દર્ાગવેિ કુ િ- ૧૮૩ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓન િાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન િોગ ઈન
કરવાનું રહે ર્ે. પસંદગીની પ્રક્રિયા માટે સંયુકત સ્પિાગત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવર્ે.
- આ જગ્યાની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાની લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા સંભવત: તા-૧૯/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ યોજવામાં આવર્ે.
- લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાનું પક્રરણામ સંભવત: જાન્યુઆરી-૨૦૨૨ માં પ્રલસધ્િ કરવામાં આવર્ે.
ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ
જગ્યાનુાં નામ

ર્ુલ
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બિન
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આબથકર્
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વગક

સા.
શૈ. પ.
વ.

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ

અનુ.
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વગક

ર્ુલ જગ્યાઓ પૈર્ી
અનામત
શારીહરર્ માજી
અશક્ત
સૈબનર્
(હિવયાાંગ)

વગક-૧
ગુજરાત વહીવટી
સેવા, જુ લનયર સ્કે િ
નાયબ કિેક્ટર /
નાયબ લજલ્લા લવકાસ
અલિકારી

નાયબ પોિીસ
અિીક્ષક
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સહાયક રાજ્ય
વેરા કલમર્નર
નાયબ લનયામક
(અનુ. જાલત
કલ્યાણ)
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મદદનીર્ લજલ્લ્લા
રજીસ્ટર ાર
સમાજ કલ્યાણ
અલિકારી (અનુ.
જાલત કલ્યાણ)
સરકારી શ્રમ
અલિકારી વગગ-૨
રાજ્ય વેરા
અલિકારી
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૧) ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧ સંવગગમાં લવકિાંગ ઉમેદવારો માટે ની ૦૧ જગ્યા શ્રવણની ખામી િરાવતા લવકિાંગ ઉમેદવારો (HH મોડરે ટ કક્ષા ૪૦% થી
૭૫%) માટે અનામત છે .
૨) સહાયક રાજ્ય વેરા કલમર્નર વગગ-૧ સંવગગમાં લવકિાંગ ઉમેદવારો માટે ની ૦૨ જગ્યાઓ પૈકી એક જગ્યા અંિત્વની ખામી િરાવતા લવકિાંગ ઉમેદવારો
(B-LV ૪૦% થી ૧૦૦%) માટે તથા એક જગ્યા શ્રવણની ખામી િરાવતા લવકિાંગ ઉમેદવારો (HH-૪૦% થી ૧૦૦%) માટે અનામત છે .
૩) રાજ્ય વેરા અલિકારી વગગ-૨ સંવગગમાં લવકિાંગ ઉમેદવારો માટે ની ૦૩ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા શ્રવણની ખામી િરાવતા લવકિાંગ ઉમેદવારો (HH૪૦% થી ૧૦૦%) માટે તથા ૦૧ જગ્યા અંિત્વની ખામી િરાવતા લવકિાંગ ઉમેદવારો (B-LV ૪૦% થી ૧૦૦%) માટે અને એક જગ્યા હિનચિનની ખામી
િરાવતા લવકિાંગતા ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
નોંિ:- જે-તે સંવગગમાં દર્ાગવેિ અનામત પ્રકારની લવકિાંગતા િરાવતા ઉમેદવાર ન મળે તેવા ક્રકસ્સામાં લનયત માપદંડને આલિન અન્ય માન્ય પ્રકારની
લવકિાંગતા િરાવતા ઉમેદવારને જગ્યા ફાળવી ર્કાર્ે.
૧. શારીહરર્ અશર્તતા ધરાવતા (હિવયાાંગ) ઉમેિવારો માટે
(૧) ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દર્ાગવેિ જે તે જગ્યાઓની સામે દર્ાગવ્યા મુજબની ર્ારીક્રરક અર્કતતા િરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે :
જગ્યાનુાં નામ
અાંધત્વ /ઓછી િહિ
શ્રવણની ખામી
હલનચલનની બવર્લાાંગતા
ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગક-૧

LV મોડરે ટ ર્ક્ષા

HH મોડરે ટ ર્ક્ષા

નાયિ પોલીસ અધીક્ષર્,વગક-૧

OA,OL,OAL
-

બજલ્લા/નાયિ રબજસ્ટટર ાર, વગક-૧
સહાયર્ રાજ્યવેરા ર્બમશનર, વગક-૧
નાયિ બનયામર્ (અનુ. જાબત ર્લ્યાણ)
મામલતિાર, વગક-૨

B-LV-40% થી 100%
B-LV-40% થી 100%
LV મોડરે ટ ર્ક્ષા
LV મોડરે ટ ર્ક્ષા

HH-40% થી 100%
HH-40% થી 100%
HH મોડરે ટ ર્ક્ષા
HH મોડરે ટ ર્ક્ષા

OA, OL, OAL, BL

તાલુર્ા બવર્ાસ અબધર્ારી, વગક-૨
મિિનીશ બજલ્લા રબજસ્ટટર ાર, વગક-૨
સમાજ ર્લ્યાણ અબધર્ારી (અ.જા.), વગક-૨
સરર્ારી શ્રમ અબધર્ારી, વગક-૨
રાજ્ય વેરા અબધર્ારી , વગક-૨

LV મોડરે ટ ર્ક્ષા
B-LV-40% થી 100%
LV મોડરે ટ ર્ક્ષા
LV મોડરે ટ ર્ક્ષા
B-LV-40% થી 100%

HH મોડરે ટ ર્ક્ષા
HH-40% થી 100%
HH મોડરે ટ ર્ક્ષા
HH મોડરે ટ ર્ક્ષા
HH-40% થી 100%

OA,OL,OAL
OA, OL, OAL, BL
OL,BL,OAL
OA,OL
BL,OA,OL

BL,OL,OA,
OL,BL, OAL
OA,OL,OAL

મોડરે ટ ર્ક્ષા એટલે ર્ે ૪૦ ટર્ા ર્ે તેથી વધુ અને ૭૫ ટર્ાથી ઓછી બવર્લાાંગતા. B=Blind, LV =Low Vision, HH= Hearing
Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg , BL=Both Leg, BLOA=Both Legs &
One Arm

(ક) ક્રદવ્યાંગ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં તેમની ક્રદવ્યાંગતા સંબંિે સ્પષ્ટ લવગતો દર્ાગવવાની રહે ર્ે.
(ખ) ક્રદવ્યાંગતા ૪૦% કે તેથી વિુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ ક્રદવ્યાંગ અનામતનો િાભ મળવાપાત્ર રહે ર્ે. ક્રદવ્યાંગ અનામત નો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા
ઉમેદવારે નીચે દર્ાગવેિ ખંડ (૧) થી (૫) પૈકી કઇ ક્રદવ્યાંગતા છે તે દર્ાગવવાનું રહે ર્ે:
(૧) અંિત્વ અથવા ઓછી દ્રક્રષ્ટ, (૨) બલિર અને ઓછું સાંભળનાર, (૩) મગજના િકવા સક્રહતની હિનચિનની ક્રદવ્યાંગતા, રક્તલપત્તમાંથી સાજા
થયેિ, વામનતા, એલસડ એટે કનો ભોગ બનેિ અને નબળા સ્નાયુઓ, (૪) સ્વિીનતા (Autism), બૌલિક ક્રદવ્યાંગતા, ખાસ લવષય ર્ીખવાની અક્ષમતા
અને માનલસક લબમારી, (૫) બહે રાર્-અંિત્વ સક્રહતની ખંડ (૧) થી (૪) હે ઠળની એક કરતા વિારે પ્રકારની ક્રદવ્યાંગતા િરાવતી વ્યલક્ત.

(ગ) જાહે રાતમાં ક્રદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દર્ાગવેિ ન હોય, પરંતુ જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની ક્રદવ્યાંગતા િરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર
ગણેિ હોય તેઓ તે જાહે રાત માટે અરજી કરી ર્કર્ે. આવા પ્રસંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળર્ે.
(ઘ) ક્રદવ્યાંગ ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પક્રરપત્ર િમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી લનયત થયેિ
નમૂનામાં અથવા રાજ્ય સરકાર કે ભારત સરકારે આ હે તુ માટે માન્ય કયાગ મુજબ સરકારી હોલસ્પટિના સુલપ્રન્ટે ન્ડે ન્ટ/લસલવિ સજગન/મેક્રડકિ બોડગ દ્વારા
આપવામાં આવેિ પ્રમાણપત્રની નકિ આયોગ દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે અચૂક મોકિવાની રહે ર્ે. જો પ્રમાણપત્રની નકિ સામેિ કરવામાં નહીં આવેિ હોય
તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે નહીં અને ક્રદવ્યાંગ અનામતનો િાભ મળવાપાત્ર થર્ે નહીં.
(૨) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત તથા માજી સૈલનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદવાર પસંદગી પામર્ે તેઓ પોતે જે કે ટેગરીના (લબન અનામત/
અનુ.જાલત/ અનુ.જનજાલત/ સા.ર્ૈ.પ.વગગ/આ.પ.વગગ) ઉમેદવાર હર્ે, તે કે ટેગરીના ગણવામાં આવર્ે.
(૩) સા.વ.લવ.ના તા. ૧૭/૦૯/૨૦૨૧ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૧૭-૧૨૨૬૩૯-ગ.૨ની જોગવાઇ મુજબ બેંચમાકગ ર્ારીક્રરક અર્કતતા ૪૦% કે
તેથી વિુ હોય તેમને જ ર્ારીક્રરક અર્કતતાના િાભો મળવાપાત્ર રહે ર્ે.
૨. નાયિ પોબલસ અબધક્ષર્ની જગ્યા માટે શારીહરર્ માપ :
ક્રમ
બવગત

૧

ઉંચાઈ
(સેં.મી.)

છાતીનુાં માપ (સે.મી.)
ફુલાવયા વગર

ફુલાવેલ છાતીનુાં

ફુલાવેલ છાતીનુાં

(સે.મી.)

(સે.મી.)

પ્રમાણ (સે.મી.)

વજન
(હર્.ગ્રા.)

નાયિ પોલીસ અધીક્ષર્, વગક-૧

૧

પુરૂષ ઉમેદવાર માટે

૧૬૫

૮૪

૮૯

૫

૫૦

૨

અનુ.જનજાલતના પુરૂષ ઉમેદવાર માટે

૧૬૦

૮૪

૮૯

૫

૫૦

૩

મક્રહિા ઉમેદવાર માટે

૧૫૮

-

-

-

૪૫

૪

અનુ. જનજાલતની મક્રહિા ઉમેદવાર માટે

૧૫૬

-

-

-

૪૫

૩. નાગહરર્ત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગક્રરક અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) લતબેટનો લનવાગલસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧િી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહે િાં ભારતમાં આવેિા હોવા જોઇએ,અથવા
(ચ) મૂળ ભારતીય વ્યલક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાક્રકસ્તાન, પૂવગ પાક્રકસ્તાન (બાંગ્િાદેર્), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીિંકા, કે ન્યા,
યુગાન્ડા જેવા પૂવગ આક્રિકાના દેર્ો, સંયુક્ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મિાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા લવયેતનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેિ હોવા જોઇએ
પરંતુ પેટાિમાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા ઉમેદવારોના ક્રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેિ હોવું જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના ક્રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનું અરજીપત્રક આયોગ લવચારણામાં િેર્ે અને જો લનમણૂક માટે તેમના નામની
ભિામણ કરવામાં આવર્ે તો રાજ્ય સરકાર તેમના ક્રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની ર્રતે કામચિાઉ લનમણૂક આપર્ે.
૪. અરજીપત્રર્:(૧) લબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટિ ચાજીસ તથા ઓન િાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સલવગસ
ચાજીસ ફી ભરવાની રહે ર્ે. અનામત વગગના ઉમેદવારો ( આલથગક રીતે નબળા વગો, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ, અનુસૂલચત જાલત અને
અનુસૂલચત જનજાલત) તથા ર્ારીક્રરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈલનકોને ફી ભરવામાંથી મુલક્ત આપવામા આવેિ છે . જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની
રહે તી નથી.
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહે ર્ે નહી પણ તેઓ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો છે તે
બાબતનો જરૂરી પૂરાવો રજૂ કરવાનો રહે ર્ે.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દર્ાગવેિ ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કર્ે અને
તેમને પસંદગી માટે લબનઅનામતના િોરણો િાગુ પડર્ે.

(૪) જાહે રાતમાં મક્રહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મક્રહિા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે .
(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેગરીમાં કુ િ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહિા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મક્રહિા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ
લસવાયની બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનું નથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મક્રહિા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે
લવચારણા થઇ ર્કે છે , પુરુષ તેમજ મક્રહિા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે .
(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મક્રહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી ર્કે છે કે મ કે મક્રહિા ઉમેદવાર
ઉપિબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની લવચારણા થઇ ર્કે છે . પરંતુ જે જગ્યાઓ મક્રહિા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય
અને તે જગ્યા ઉપર મક્રહિા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જેટિી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ લવચારણામાં િેવાના થર્ે અને કોઇ મક્રહિા
ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મક્રહિા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટિા પ્રમાણમાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં િેવામાં આવર્ે.
(૭) પ્રાથબમર્ ર્સોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેિવારોને મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ર્ામચલાઉ સફળ જાહે ર ર્રે લ હશે તેવા ઉમેિવારોએ મુખ્ય (લેબખત)
પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમક ભરી, જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ િસ્ટતાવેજો સ્ટર્ેન (Scan) ર્રીને આયોગની વેિસાઇટ "https://gpsciass.gujarat.gov.in" પર ઓન લાઇન અપલોડ ર્રવાના રહે શે અને બનયત ફી ભરવાની રહે શે.
૫. જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડગ દ્વારા અપાયેિ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે . પરંતુ આ પ્રમાણપત્રમાં
દર્ાગવેિ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનું ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અલિકારીએ આપેિ વય અને અલિવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નકિ મોકિવાની રહે ર્ે. આ
પ્રમાણપત્રમાં અલિકૃ ત અલિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેિ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનું મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેિ છે અને પોતાની
સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેિ પુરાવાઓને આિારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............. છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં
દર્ાગવેિ જન્મતારીખ કરતાં જુ દી છે તથા માનવાને પુરતું કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે િ વય અને અલિવાસનું પ્રમાણપત્ર તેની લવશ્વાસલનયતા
(credibility) ના આિારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો લનણગય આયોગ દ્વારા િેવામાં આવર્ે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દર્ાગવેિ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે રફાર થઈ ર્કર્ે નહી.
૬. વયમયાકિા :(૧) ઉંમર જાહે રાતમાં દર્ાગવેિ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવર્ે.
(૨) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વષગ પૂરા કરે િા હોવા જોઇએ અને ૩૫ વષગ પૂરા કરે િ ન હોવા જોઇએ.
(૩) જાહે રાતમાં દર્ાગવેિ ઉપિી વયમયાગદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .

૧

મુળ ગુજરાતના અનુસુલચત જાલત, અનુસુલચત જનજાલત, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પાંચ વષગ (વિુમાં વિુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં)
પછાત વગગના અને આલથગક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારો

૨

મુળ ગુજરાતના અનુસુલચત જાલત, અનુસુલચત જનજાલત, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે દસ વષગ (આ છૂટછાટમાં મક્રહિા માટે ની
પછાત વગગ અને આલથગક રીતે નબળા વગગના મક્રહિા ઉમેદવારો
છૂટછાટ કે જે પાંચ વષગની છે , તેનો સમાવેર્
થઇ જાય છે , વિુમાં વિુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં
છૂટછાટ મળર્ે.)

૩

લબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહિા ઉમેદવારો

પાંચ વષગ (વિુમાં વિુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં)

૪

માજી સૈલનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત ઉમેદવારો

૫

ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા િરાવતા (ક્રદવ્યાંગ) ઉમેદવારો

સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેિ સેવા (ઓછામાં
ઓછી પાંચ વષગની સંરક્ષણ સેવા) ઉપરાંત
બીજા ત્રણ વષગ
દસ વષગ (વિુમાં વિુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં)

૬

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને ઉપિી વય
(સામાન્ય) લનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી મયાગદામાં કોઇપણ પ્રકારની છૂટછાટ
િોરણે અથવા હં ગામી િોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની મળવાપાત્ર નથી.
પ્રથમ લનમણૂક જાહે રાતમાંની જગ્યામાં દર્ાગવેિ વય મયાગદાની અંદર થયેિ હોય તેવા
કમગચારીઓ

૭. શૈક્ષબણર્ લાયર્ાત :
(૧) પરીક્ષા માટે ઉમેદવાર ભારતની સંસદ કે રાજ્ય લવિાનસભાના કાયદા હે ઠળ સ્થાલપત કોઈપણ યુલનવલસગટી કે સંસદના એક્ટ દ્વારા સ્થાલપત ર્ૈક્ષલણક
સંસ્થા અથવા યુ.જી.સી. એકટ-૧૯૫૬ના સેકર્ન -૩ હે ઠળ યુલન. તરીકે પ્રસ્થાલપત થયેિ બીજી ર્ૈક્ષલણક સંસ્થાની સ્નાતકની પદવી કે તેને સમકક્ષ િાયકાત
િરાવતા હોવા જોઈએ
(૨) અરજીપત્રર્ સ્ટવીર્ારવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં જે ઉમેિવારોના ૨૦ વર્ક પુરા થયેલા હોય અને બનયત લાયર્ાતની પિવીના છે લ્લા સેમેસ્ટટર/વર્કની
પરીક્ષામાાં ઉપબસ્ટથત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરાંતુ જેનુાં પરીણામ પ્રબસધ્ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેિવારો બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા માટે અરજી ર્રી શર્શે, પરાંતુ
તેઓએ જાહે રાતમાાં િશાકવેલ શૈક્ષબણર્ લાયર્ાતની પિવી મુખ્ય પરીક્ષા માટે ની અરજી ર્રવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં પ્રાપ્ત ર્રે લી હોવી જોઇશે. જે ઉમેિવાર
એમ.િી.િી.એસ. અથવા અન્ય ર્ોઈ તિીિી શાખાની પિવી પરીક્ષામાાં ઉપબસ્ટથત થયા હોય અને જેનુાં પરીણામ જાહે ર થવાનુાં િાર્ી હોય તેવા ઉમેિવારો પણ
બપ્રબલબમનરી પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ ભરી શર્શે. જો ર્ે મુખ્ય પરીક્ષા માટે આયોગે જે ઉમેિવારોને લાયર્ ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેિવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના
અરજીપત્રર્ સાથે પિવી પરીક્ષા પાસ ર્યાક અાંગેના પુરાવા મોર્લવા ફરબજયાત છે .
(૩) જે ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગનો પુરાવો રજુ કરી ર્કર્ે નક્રહ તેવા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે િાયક ગણવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૪) જે ઉમેદવારોએ એમ.બી.બી.એસ.ની અથવા અન્ય કોઈ તબીબી ર્ાખાની પરીક્ષા પસાર કરી હોય અને તેઓએ મુખ્ય પરીક્ષાનું અરજીપત્રક ભરતી
વખતે ઈન્ટનગર્ીપ પૂણગ કરે િ ન હોય તો આવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથે યુલન. અથવા સંસ્થાના સંબંલિત અલિકારીનું તેઓએ તબીબી
પરીક્ષા પાસ કરે િ છે તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે ર્ે અને તેઓને મુખ્ય પરીક્ષામાં ર્રતી પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે.પરંતુ આવા ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મુિાકાત
સમયે અસિ પદવી પ્રમાણપત્ર અથવા યુલન. અથવા સંસ્થાના સંબંલિત અલિકારીનું - પદવી પ્રમાણપત્ર મેળવવાની બિી જરૂરીયાતો ( ઈન્ટનગર્ીપ પૂરી થયા
સક્રહત ) ઉમેદવાર પૂણગ કરે છે તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે ર્ે.
૮. અનુસૂબચત જાબત, અનુસૂબચત જનજાબત, સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક અને આબથકર્ રીતે નિળા વગક :(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂલચત જાલત, અનુસૂલચત જનજાલત, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ અને આલથગક રીતે નબળા વગગ ના ઉમેદવારોને જ
અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળર્ે.
(૨) અનુસૂલચત જાલત, અનુસૂલચત જનજાલત, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ અને આલથગક રીતે નબળા વગગ પૈકી ઉમે દવાર જે વગગના હોય તેની
લવગતો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવાની રહે ર્ે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબંલિત કોિમમાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાગવેિ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવાનો હક્ક
દાવો માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહીં.
(૪) અનામત વગગનો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અલિકારી દ્વારા લનયત નમુનામાં આપવામાં આવેિ જાલત પ્રમાણપત્રની નકિ
અરજી સાથે અચૂક સામેિ કરવાની રહે ર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાલત પ્રમાણપત્રની નકિ સામેિ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે નહીં અને
અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
(૫) સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો િાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગગમાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે.
(૬)(અ) સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનું સામાલજક ન્યાય અને અલિકાક્રરતા લવભાગનું
તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી લનયત થયેિ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરલર્ષ્ટ-ક’ મુજબનું અથવા નવા લનયત કરાયેિ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરલર્ષ્ટ-૪’
મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહે ર્ે.
(૬)(િ) સામાલજક ન્યાય અને અલિકારીતા લવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ ‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્
નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવલિ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વષગ સક્રહત ત્રણ નાણાકીય વષગની રહે ર્ે, પરંતુ આવું પ્રમાણપત્ર સંબંલિત
જાહે રાત માટે ઓનિાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુિીમાં ઈસ્યુ કરાયેિ હોવું જોઈએ. (એટિે કે તા- ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા- ૧૩/૧૦/૨૦૨૧) જો આ
પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરલમયાન ઇસ્યુ થયેિુ હર્ે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૬)(ર્) પક્રરલણત મક્રહિા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-લપતાની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરવાનું રહે ર્ે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પલતની
આવકના સંદભગમાં રજૂ કરે િ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવર્ે.

(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનિાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર’ ની લવગતો જણાવેિ હોય તેની જ નકિ અરજી
સાથે જોડવાની રહે ર્ે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂિ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહે રાતની છે લ્લી તારીખ બાદનું નવું પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાલજક
અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનિાઈન અરજીમાં જણાવેિ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહે ર્ે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્યાને િેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવલિ હવે ત્રણ વષગની છે . પરંતુ
ઉક્ત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમાં આ અવલિ દરમ્યાન ફે રફાર થાય તો તેની સ્વૈલચ્છક જાહે રાત સંબંલિત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-લપતા/વાિીએ સ્વયં
સંબંલિત સત્તાલિકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરવામાં આવે તો ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગને કરવાની રહે ર્ે. ઉમેદવાર/માતાલપતા/વાિી આવી જાહે રાત નક્રહં કરીને કોઈપણ લવગતો છૂપાવર્ે તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેિ અનામતનો િાભ રદ્દ
કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના કોઈપણ માપદંડમાં ફે રફારની સ્વૈલચ્છક જાહે રાત કરવાની જવાબદારી
ઉમેદવાર/માતા-લપતા/વાિીની વ્યલક્તગત રીતે અને સંયુક્ત રીતે રહે ર્ે.
(૭) આલથગક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાલજક ન્યાય અને અલિકારીતા લવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ િમાંક :
ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી લનયત થયેિ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં પક્રરલર્ષ્ટ-ગ) માં મેળવેિ આલથગક
રીતે નબળા વગો માટે ના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન િાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના રહે ર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંલિત જાહે રાત માટે
ઓનિાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સુિીમાં ઈસ્યુ કરાયેિ હોવું જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરલમયાન ઇસ્યુ થયેિુ હર્ે, તો જ માન્ય
રાખવામાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે લનયત િોરણો (અથાગત વયમયાગદા
,અનુભવની િાયકાત, લબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેિ હોય તેના કરતાં વિુ લવસ્તૃત કરે િ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ િીિા લસવાય પોતાની
ગુણવત્તાના આિારે પસંદગી પામે તો લબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં િેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવારે અરજીમાં જાલત અંગે જે લવગત દર્ાગવેિ હર્ે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરવાની લવનંતી માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહી.જો કોઈ ઉમેદવારે લનયત
સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેિ લનયત નમૂનાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે િ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાં આવર્ે અને તેઓને લબનઅનામત
જગ્યા સામે પણ લવચારણામાં િેવામાં આવર્ે નક્રહ.
નોંધ : સામાલજક ન્યાય અને અલિકારીતા લવભાગના ઠરાવ િમાંક: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મુજબ આલથગક
રીતે નબળા વગો (EWS) માટે ના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્યુ (issue) થયા તારીખથી ત્રણ વષગ સુિી માન્ય ગણવામાં આવર્ે. પરંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯
થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુિી ઇસ્યુ થયેિ EWS પ્રમાણપત્રની વિારે િ અવલિનો િાભ િેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુ ટુ ં બની આવકમાં વિારો થયો નથી અને
રાજ્ય સરકારના અનામતના હે તુ માટે નક્કી થયેિ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ િાયક ઠરે છે તેવી બાહેં િરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પક્રરલર્ષ્ટથી લનયત કયાગ મુજબના
નમૂનામાં આપવાની રહે ર્ે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાંહેિરી રજૂ કરવાની રહે ર્ે. આ જોગવાઇના
દુરુપયોગ બદિ અનામતનો િાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વિારે િ અવલિનો િાભ િેતા અગાઉ
ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી િેવા જણાવવામાં આવે છે . ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુિી ઇસ્યુ થયેિ
EWS
પ્રમાણપત્રની
વિારે િ
અવલિ
સંદભે
રજૂ
કરવાની
બાંહેિરીનો
લનયત
નમૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf"
પરથી મેળવી િેવાનો રહે ર્ે.
૯. માજી સૈબનર્
(૧) માજી સૈલનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં લવગતો આપવાની રહે ર્ે.
(૨) માજી સૈલનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજગ બુકની નકિ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકિવાની રહે ર્ે.
(૩) સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મુજબ માજી સૈલનકોને અરજીપત્રકની
ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુલક્ત આપવામાં આવેિ છે .
૧૦. મહહલા ઉમેિવાર
(૧) મક્રહિાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો લનયત માપદંડ પ્રમાણે યોગ્ય મક્રહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્િ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના
(category) પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કાર્ે.

૧૧. બવધવા ઉમેિવાર
(૧) ઉમેદવાર લવિવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોિમ સામે “હા” અવશ્ય િખવું અન્યથા “િાગુ પડતું નથી” એમ દર્ાગવવું .

(૨) લવિવા ઉમેદવારે જો પુન: િગ્ન કરે િ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોિમ સામે “હા” અચૂક િખવું અન્યથા “િાગુ પડતું નથી” એમ દર્ાગવવું .
(૩) લવિવા ઉમેદવારે પુન: િગ્ન કરે િ ન હોય અને લવિવા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી સાથે પુન: િગ્ન કરે િ નથી તેવી એક્રફડે લવટ
રજુ કરવાની રહે ર્ે.
(૪) લવિવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેિ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવર્ે.
(૫) કોઇ મક્રહિા ઉમેદવાર જાહે રાત માટે અરજી કરે તે સમયે “લવિવા” ન હોય, પરંતુ અરજી કયાગ બાદ અથવા જાહે રાત પ્રલસધ્િ થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી
ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રક્રિયાના કોઇપણ તબક્કે “લવિવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂ આત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રક્રિયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મક્રહિા ઉમેદવારોને “લવિવા મક્રહિા ઉમેદવાર” તરીકે ના િાભ આપવામાં આવર્ે. જો
ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈલનક, ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા, મક્રહિા કે લવિવા પૈકીના લવકલ્પો પૈકી એક થી વિુ લવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા ક્રકસ્સામાં તેને િાગુ
પડતા લવકલ્પો પૈકી જેમાં વિુ િાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અલિકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહે રાતના
સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના લવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી ક્રદન-૭ માં અચૂક કરવાની રહે ર્ે.
જો ઉમેદવારના લનયોક્તા તરફથી અરજી મોકિવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવર્ે તો
તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવર્ે.
(૨) કે ન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે લનમણૂક અલિકારીનું ના વાંિા પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનું રહે ર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુિાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અલિકારી દ્વારા આપવામાં આવેિ ના વાંિા પ્રમાણપત્ર અસિમાં રજુ કરવાનું રહે ર્ે.
૧૩. ગેરલાયર્ ઉમેિવાર :ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહે ર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ
ગેરિાયક ઠરાવેિ હોય તો તેની લવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહે ર્ે. જો ઉમેદવારનો ગેરિાયકનો સમય ચાિુ હર્ે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને
પાત્ર બનર્ે.
૧૪. રૂિરૂ મુલાર્ાત :(૧)મુખ્ય પરીક્ષામાં આયોગે લનયત કરે િ િાયકી ગુણ મેળવનાર જગ્યાના આર્રે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને મૌલખક કસોટી માટે બોિાવવામાં આવર્ે.
(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદવારે હાજર રહે વું ફરલજયાત છે .
૧૫. ર્ોમ્પ્યુટરનુાં જ્ઞાન :
ગુજરાત મુિકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) લનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી િરાવતા હોવા
જોઈએ. આ પ્રકારની િાયકાત નક્રહ િરાવનાર ઉમેદવાર લનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ.
૧૬. પગાર ધોરણ :
(૧) વગક-૧ : પે મેટરીક્ષ િેવિ નંબર-૧૦ – રૂ.૫૬,૧૦૦-૧,૭૭,૫૦૦ તથા લનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપંચ મુજબ)
વગક-૨ : પે મેટરીક્ષ િેવિ નંબર-૮-રૂ.૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ તથા લનયમોનુસાર મળવાપાત્ર અન્ય ભથ્થાઓ. (૭ મા પગારપંચ મુજબ)
(૨) અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દર્ાગવેિ જગ્યાઓમાં ઈજાફો આપવામાં આવર્ે નક્રહ. તેમ છતાં સક્ષમ સત્તાલિકારી દ્વારા અજમાયર્ી સમય
સંતોષકારક રીતે પૂણગ થયે ઈજાફો મંજૂર કરવામાં આવર્ે.
(૩) ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં હોય તેવી વ્યલક્તઓનો પગાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા લનયમો અનુસાર ઉપયુગકત પગાર િોરણમાં લનયત કરવામાં આવર્ે.
(૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સંબંલિત જગ્યા માટે વખતો વખત સોંપવામાં આવે તે કામગીરી.
(૫) બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્યાઓ પર લનમણૂક પામેિ ઉમેદવારો જે તે જગ્યાના ભરતી લનયમોનુસાર ઉપિી જ્ગ્યાઓ પર બઢતી માટે િાયક ગણાર્ે.
૧૭. પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રમ :(૧) પરીક્ષાની રૂપરે ખા : સ્પિાગત્મક પરીક્ષા િમાનુસાર બે તબક્કામાં યોજવામાં આવર્ે.

(એ) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા (objective type) : મુખ્ય પરીક્ષા માટે ના ઉમેદવારો પસંદ કરવા અને (િી) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂિરૂ મુલાર્ાત)
લનલિત જગ્યાઓ માટે આખરી પસંદગી માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા. ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાં મેળવેિ ગુણના (મુખ્ય િેલખત પરીક્ષામાં
મેળવેિ ગુણ + રૂબરૂ મુિાકાતમાં મેળવેિ ગુણ ) આિારે કરવામાં આવર્ે.
(૨) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષા (objective type) :
ક્રમ
બવર્ય
ર્ુલ ગુણ
સમય
પ્રશ્નપત્ર-૧

સામાન્ય અભ્યાસ-૧*

૨૦૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૨

સામાન્ય અભ્યાસ-૨*

૨૦૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

ર્ુલ

૪૦૦ ગુણ

* પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને ૨ નું સ્તર (standard) સ્નાતક કક્ષાનું રહે ર્.ે
(૩) મુખ્ય પરીક્ષા (લેબખત) (descriptive type) :
ક્રમ

બવર્ય

ર્ુલ ગુણ

સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧

ગુજરાતી ભાર્ા

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૨

અાંગ્રેજી ભાર્ા

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૩

બનિાંધ

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૪

સામાન્ય અભ્યાસ-૧

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૫

સામાન્ય અભ્યાસ-૨

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

પ્રશ્નપત્ર-૬

સામાન્ય અભ્યાસ-૩

૧૫૦ ગુણ

૧૮૦ બમબનટ

ર્ુલ

૯૦૦ ગુણ

(૪) મૌબખર્ ર્સોટી : 100 Marks
(૫) અભ્યાસક્રમ : લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા (objective type) તથા મુખ્ય પરીક્ષા (િેલખત) નો લવષયવાર અભ્યાસિમ (syllabus) આયોગની
વેબસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in પર મુકવામાં આવેિ છે .
(૬) ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્રનું સ્તર (standard) ગુજરાત માધ્યલમક અને ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડગ ના ગુજરાતી લવષય (ઉચ્ચ કક્ષા) જેટિું રહે ર્ે.
(૭) અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રનું સ્તર (standard) ગુજરાત માધ્યલમક અને ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડગ ના અંગ્રેજી લવષય (લનમ્ન કક્ષા) જેટિું રહે ર્ે.
(૮) સામાન્ય અભ્યાસના પ્રશ્નપત્રનું સ્તર (standard) અને અભ્યાસિમ સ્નાતક કક્ષાનો રહે ર્ે.
(૯) અંિ ઉમેદવારોને લપ્રલિલમનરી અને મુખ્ય િેલખત પરીક્ષામાં પેપર દીઠ પ્રલત કિાકે ૨૦ લમલનટનો વળતર સમય (COMPENSETORY TIME)
આપવામાં આવર્ે.જેની પૂવગ મંજૂરી પરીક્ષા અગાઉ આયોગ પાસેથી િેવાની રહે ર્ે.
(૧૦) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા એ માત્ર screening test છે . જેના ગુણ આખરી પસંદગી માટે ધ્યાને િેવામાં આવર્ે નહીં. (૧૧) બપ્રબલબમનરી પરીક્ષાના
પહરણામને આધારે જાહે રાતમાાં િશાકવેલ ર્ુલ જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પાંિર) ગણા ઉમેિવારોને મુખ્ય પરીક્ષામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
(૧૨) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષાનું માધ્યમ સામાન્ય રીતે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી રહે ર્ે, જ્યારે મુખ્ય િેલખત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૦૩ થી પ્રશ્નપત્ર-૦૬ (સામાન્ય
અભ્યાસ ૧,૨,૩ અને લનબંિ)ના પ્રશ્નોના ઉત્તરો ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાષામાં િખી ર્કર્ે. કોઇ એક પ્રશ્નપત્રના અિગ અિગ પ્રશ્નો માટે
ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાષામાં ઉત્તર િખી ર્કર્ે. મુખ્ય િેલખત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૧ નું માધ્યમ માત્ર ગુજરાતી અને પ્રશ્નપત્ર-૨ નું માધ્યમ માત્ર
અંગ્રેજી રહે ર્ે.
૧૮. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કયાગ લસવાય લપ્રલિલમનરી પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવર્ે.
(૨) પ્રાથબમર્ ર્સોટીના પહરણામના આધારે જે ઉમેિવારોને મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ર્ામચલાઉ સફળ જાહે ર ર્રે લ હશે તેવા ઉમેિવારોએ આયોગ દ્વારા
સુચના આપવામાાં આવે તે મુજિ મુખ્ય (લેબખત) પરીક્ષા માટે ફરીથી ઓનલાઇન ફોમક ભરી, બનયત થયેલ ફી ભરી જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ િસ્ટતાવેજો સ્ટર્ેન
(Scan) ર્રીને આયોગની વેિસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ ર્રવાના રહે શે.

(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળેિ અરજીપત્રકોની ભરતી લનયમો અને જાહે રાતની જોગવાઈ મુજબ ચકાસણી કરવામાં આવર્ે અને આ જોગવાઈ સંતોષતા
ઉમેદવારોને જ મુખ્ય િેલખત પરીક્ષા માટે િાયક ઉમેદવાર ગણવામાં આવર્ે.
(૪) મુખ્ય િેલખત પરીક્ષામાં પ્રવેર્ અંગે આયોગનો લનણગય આખરી ગણાર્ે અને આયોગના લનણગય સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમાં િેવામાં આવર્ે
નક્રહ.
૧૯. પરીક્ષા ર્ેન્રોની બવગત :
(૧) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્યાને િઇને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કે ન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવે તે પરીક્ષા કે ન્દ્રો પર પરીક્ષા આપવાની
રહે ર્ે. મુખ્ય િેલખત પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાંિીનગર ખાતે તથા મૌલખક કસોટી ગાંિીનગર ખાતે િેવામાં આવર્ે.
(૨) લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે ના પ્રવેર્પત્ર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનિોડ કરવાના રહે ર્ે. જેમાં
લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનું સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના સમયની માક્રહતી આપવામાં આવેિ હર્ે.
(૩) ઉમેદવારોએ લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય િેલખત પરીક્ષા તથા મૌલખક કસોટીમાં તેમના પોતાના ખચે ઉપલસ્થત થવાનું રહે ર્ે.
(૪) અનુ.જાલત અને અનુ.જનજાલતના ઉમેદવારોને મૌલખક કસોટી માટે ગાંિીનગર આવવા માટે પોતાના રહે ઠાણના સ્થળેથી ગાંિીનગર અને ગાંિીનગરથી
રહે ઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા વગગનું રે િવે ભાડુ ં અથવા અગર એસ.ટી. ભાડુ ં સરકારના લનયમો અનુસાર ચૂકવવામાં આવર્ે.
૨૦. જગ્યા / સેવાની પસાંિગીનો ક્રમ (Preference) :
(૧) રૂબરૂ મુિાકાત સમયે ઉમેદવારે ફકત જાહે રાતમાં દર્ાગવેિ જગ્યા /સેવા માટે જ આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તે પત્રકમાં દરે ક જગ્યા /સેવા સામે
પોતાની પસંદગી અનુસાર પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં જ પસંદગીિમ દર્ાગવવાનો રહે ર્ે.
(૨) રૂબરૂ મુિાકાતના ક્રદવસે સરકારી તબીબી અલિકારી દ્વારા ર્ારીક્રરક માપ િેવામાં આવર્ે.
(૩) નાયબ પોિીસ અિીક્ષક, વગગ-૧ની જગ્યા માટે જે ર્ારીક્રરક માપના િોરણો નક્કી કરવામાં આવેિ છે તે િોરણો તબીબી પરીક્ષણ બાદ સંતોષતા હર્ે
તેવા જ ઉમેદવારો આ જગ્યાનો પસંદગીિમ આપી ર્કર્ે.
(૪) જે ઉમેદવારો ર્ારીક્રરક માપના િોરણો સંતોષતા નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોએ આ જગ્યા લસવાયની જગ્યાઓ માટે પ્રેફરન્સ આપવાનો રહે ર્ે.
(૫) ઉમેદવાર જે જગ્યા /સેવા માટે પોતાની પસંદગીનો િમ એક વખત દર્ાગવી દે તે િમ કાયમી ગણવામાં આવર્ે તથા તેમાં કોઈપણ પ્રકારના ફે રફાર,
સુિારા – વિારા, અથવા િમાંક બદિવાની લવનંતી કોઈપણ સંજોગોમાં માન્ય રાખવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૬) ઉમેદવારોએ જણાવેિી જગ્યાઓ માટે ના પ્રેફરન્સથી તે જગાઓ ઉપર લનમણૂકનો કોઈ હક્ક મળતો નથી.
(૭) ગુણવત્તાિમ અને પ્રા્ય જગ્યાઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં િઈને, ઉમેદવારે આપેિ પ્રેફરન્સ લવચારણામાં િેવામાં આવર્ે.
(૮) જે ઉમેદવારે એક પણ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગીિમ દર્ાગવ્યો ન હોય અથવા તો ફકત અમુક જ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી િમ દર્ાગવેિ હોય અને
તેઓની પસંદગી િમ મુજબની જગ્યા મળવાપાત્ર થતી ન હોય તો જે ઉમેદવારોએ તમામ જગ્યા / સેવા માટે પસંદગી િમ દર્ાગવેિ હોય તેવા ઉમેદવારોને
જગ્યાની ફાળવણી કયાગ બાદ વિેિી જગ્યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવર્ે.
(૯) ઉમેદવારની લનમણૂક જે તે જગ્યાના અમિમાં હોય તેવા ભરતી લનયમોને આલિન રહે ર્ે.
(૧૦) ઉમેદવારને જે જગ્યા માટે લનમણૂક આપવામાં આવર્ે તે જ્ગ્યા પર લનયત સમયમાં હાજર ન થાય તો તેઓની લનમણૂક રદ કરવામાં આવર્ે.
(૧૧) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોના ક્રકસ્સામાં જે તે જગ્યાના ર્ારીક્રરક માપના િોરણો િાગુ પડર્ે અને ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે જ પ્રેફરન્સ
આપી ર્કર્ે.
૨૧. પહરણામ :
(૧) આખરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવર્ે અને આ પક્રરણામ સરકારી ગેઝેટમાં પ્રલસધ્િ કરવા માટે મોકિવામાં
આવર્ે.
(૨) આ પક્રરણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેિ કુ િ ગુણની લવગતો આપવામાં આવર્ે.
(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેિ ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેિ ગુણ દર્ાગવવામાં આવર્ે.
(૪) ઉક્ત જાહે રાત અન્વયે કોઇ પ્રલતક્ષાયાદી રહે ર્ે નહી. ઉમેદવાર હાજર ન થાય/લનમણૂક ન લસ્વકારે તેવા ક્રકસ્સામાં ખાિી રહે તી જગ્યાઓ આ ભરતી
પ્રસંગ પછીના ભરતી પ્રસંગથી ભરવામાં આવર્ે.

૨૨. ગુણપત્રર્ (Marksheet) :
(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનું ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મૌલખક કસોટીને અંતે આખરી પક્રરણામ જાહે ર થયા બાદ કામકાજના ક્રદવસોએ સવારના ૧૧૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુિીમાં રોકડે થી ફી અથવા આયોગ નક્કી કરે તે રીતે ફી ભરી આયોગને અરજી કરવાની રહે ર્ે.
(૨) આ અરજીમાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, જાહે રાત િમાંક, પોતાનું સરનામું બેઠક નંબર અને પરીક્ષાની લવગતો દર્ાગવવાની રહે ર્ે.
(૩) ઉમેદવારોને તેમનું ગુણપત્રક ટપાિમાં મોકિી આપવામાં આવર્ે. મૌલખક કસોટીને અંતે આખરી પક્રરણામ જાહે ર થયાની તારીખથી ૧૫ ક્રદવસની અંદર
ગુણપત્રક માટે ની અરજી મોકિવાની રહે ર્ે. આ મુદત બાદ મળેિ અરજી અમાન્ય ગણાર્ે.
૨૩. ગુણની પુન: ચર્ાસણી :
(૧) જે ઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મુખ્ય પરીક્ષાના પક્રરણામને આિારે રૂબરૂ
મુિાકાતના અંતે આખરી પક્રરણામ જાહે ર કયાગ તારીખથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર દરે ક પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી કરી ર્કર્ે.
(૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાનું નામ, બેઠક નંબર, અને નામ/સરનામું દર્ાગવવાનું રહે ર્ે.
(૩) ફી અરજી સાથે રોકડે થી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર અથવા અયોગ અન્ય જે રીતે લનયત કરે તે મુજબ સ્વીકારવામાં આવર્ે.
(૪) ઉમેદવાર ટપાિથી આ અરજી મોકિી ર્કર્ે. આવી અરજી સાથે માત્ર સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ, ગાંિીનગરના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ.
મોકિવાનો રહે ર્ે.
(૫) ઉત્તરવહીઓનું પુન: મૂલ્યાંકન (Revaluation) ફે ર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી લસવાય ઉમેદવારે મેળવેિ ગુણ બાબતના કોઈપણ લવવાદને આયોગ િક્ષમાં િેર્ે નક્રહ.
૨૪. બનમણૂર્ :
(૧) ઉમેદવારોને લનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણવત્તા િમમાં લવચારવામાં આવર્ે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી લનમણૂક માટે નો હક્ક મળી જતો નથી.
(૨) રાજ્ય સેવામાં લનમણૂક માટે ઉમેદવાર બિી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી િાગે તેવી તપાસ પછી સરકારશ્રીને સંતોષ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની લનમણૂક
કરવામાં આવર્ે નક્રહ.
(૩) લનમણૂક પામેિ ઉમેદવારે સરકારશ્રીના લનયમો મુજબની તાિીમ િેવી પડર્ે અને તાિીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહે ર્ે.
(૪) ઉપરની જાહે રાત સંબંિમાં પસંદ થયેિા ઉમેદવારોની લનમણૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબંલિત લવભાગને આયોગ દ્વારા ભિામણ કરવામાં આવર્ે.
(૫) લનમણૂક અંગેની સઘળી કાયગવાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને િેર્ે નક્રહ.
૨૫. અજમાયશી સમય :
(૧) લનમણૂક બાદ પસંદ થયેિા ઉમેદવારને બે વષગની મુદત સુિી અજમાયર્ (probation) ઉપર રાખવામાં આવર્ે.
(૨) અજમાયર્ી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે નક્કી કરે િા લનયમોનુસાર વિારી ર્કાર્ે.
(૩) લનમણૂક બાદ ઉમેદવારે લનયમો મુજબ ક્રહન્દી ભાષાની પરીક્ષા તથા સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત લનયત કરવામાં આવે તેવી ખાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ
કરવાની રહે ર્ે.
(૪) જે ઉમેદવારોની માતૃભાષા ગુજરાતી ન હોય તેવા ઉમેદવારે સરકારે લનયત કરે િા લનયમો અનુસાર ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહે ર્ે.
(૫) પરીક્ષાઓમાં નાપાસ થવાના પક્રરણામે ઈજાફો અટકાવવામાં કે નોકરી સમાપ્ત કરવામાં આવર્ે.
(૬) પસંદ થયેિા ઉમેદવારોએ લનમણૂક પત્રમાં દર્ાગવેિ સમયમાં ફરજ પર જોડાવાનું રહે ર્ે અને ગુજરાત રાજ્યમાં ગમે ત્યાં કામગીરી બજાવવાની રહે ર્ે.
૨૬. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહે રાત સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓનિાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કિાક થી તારીખ
૧૩/૧૦/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કિાક સુિીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનિાઇન અરજી ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે
મુજબના (૧) થી (૧૫) Steps અનુસરવાના રહે ર્ે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવું.
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” લવકલ્પ પર લક્િક કરતા “Apply” નો લવકલ્પ દેખાર્ે ત્યાં લક્િક કરતા જ
આપને હાિમાં ચાિતી જાહે રાતોની લવગત દર્ાગવવામાં આવર્ે. ઉમેદવારે પોતાની પસંદગી વાળી જાહે રાતની સામેના “Apply” બટન પર લક્િક કરતા જ,
તે જાહે રાત માટે નો સારાંર્ દેખાર્ે અને તે વાચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર લક્િક કરીને ઓનિાઈન ફોમગ ભરવાનાં પેજ પર જઈ ર્કર્ે. તેની
નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાર્ે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal

Details (ઉમેદવારની માક્રહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં િાિ ફુદરડી (*) લનર્ાની હોય તેની લવગતો ફરલજયાત ભરવાની રહે ર્ે.) “Personal
Details” (ઉમેદવારની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાની અટક, નામ, લપતાનું નામ, માતાનું નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીખ, જાલત વગેરેની માક્રહતી
આપવાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” જેમાં ઉમેદવારોએ પોતાનું હાિનું અને
કાયમી રહે ઠાણનું સરનામું, મોબાઈિ નંબર અને ઈ-મેિ આઈ.ડીની માક્રહતી આપવાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય લવગતો)” માં ઉમેદવારે પોતાને
િાગુ પડતી સ્પોટગ સની (રમતગમતની) લવગતો, લવકિાંગતા, િક્રહયા માટે ની સુલવિા મેળવવા બાબત, લવિવા, માજી સૈલનક, રાજય સરકારમાં સેવા બાબતે કે
કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપવા માટે ક્રડ-બાડગ થયેિ છો કે કે મ? લવગતો ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ય લવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાને આવડતી ભાષાઓ
બાબતેની લવગત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપિોડ કરો)” માં ઉમેદવારે પોતાનો સારી
ગુણવત્તા અને ઓળખી ર્કાય તથા સ્વીકાયગ હોય એવો ૦૫ સે.મી. િંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપિોડ કરવાનો 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 રાખવી) (Photo અને Signature
upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Formatમાં (10 KB) સાઇઝ થી વિારે નહીં તે રીતે Computer માં
હોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હવે Choose File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇિમાં .jpg Format માં તમારો
photo store થયેિ છે તે ફાઇિને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે
“Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુ માં તમારો Photo દેખાર્ે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહે ર્ે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપિોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપિોડ કરો)” માં ઉમેદવારે પોતાનો સારી
ગુણવત્તા-ઓળખી ર્કાય તેવી અને સ્વીકાયગ એવી સફે દ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કિરમાં સહી કરીને તેને સ્કે ન કરીને JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. િંબાઈ X
૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપિોડ કરવાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપિોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષલણક િાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેિી
ર્ૈક્ષલણક િાયકાતોની લવગતો આપેિ કોષ્ટકમાં લવગતે ભરવાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષલણક િાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરવાની રહે ર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષલણક િાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્યક/વિારાની ર્ૈક્ષલણક િાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેિી ર્ૈક્ષલણક િાયકાતોની લવગતો આપેિ કોષ્ટકમાં લવગતે ભરવાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષલણક
િાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરવાની રહે ર્ે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વિારાની ર્ૈક્ષલણક િાયકાત)” ભરાયા બાદ “Experience
Details (અનુભવની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતે િાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળવેિ અનુભવ/નોકરીના વષગ અને તારીખની િમાનુસાર લવગતો ભરવી.
“Add Experience” પર લક્િક કરીને મેળવેિ અન્ય અનુભવની લવગતો નાખી ર્કાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભવની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (વિારાની માક્રહતી) માં ઉમેદવારે
પોતાની િાગુ પડતી માક્રહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેં િરી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવું.
(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો Application અને Confirmation Number
બન્ને generate થર્ે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાના રહે ર્ે અને હવે પછી આ જાહે રાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં આ બન્ને
લવગતો દર્ાગવવાની રહે ર્ે. Confirm થયેિ અરજીપત્રકની લપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪) જો આપની અરજીપત્રર્માાં ર્ોઇ સુધારા-વધારા ર્રવાના હોય તો ઉમેિવારે નવી અરજી ર્રવી નહી પરાંતુ, “Edit” બવર્લ્પમાાં જઇને તે જાહે રાતનાાં

છે લ્લા હિવસ સુધીમાાં ર્ોઈપણ સમયે સુધારી શર્ાશે. જાહે રાતનો સમય પૂણક થયા િાિ આ સુબવધા (અરજીમાાં ર્ોઈ પણ જાતનો સુધારો ર્રવા માટે ) ઉપલબ્ધ
રહે શે નહીં.
(૧૫) જાહે રાત સાંિબધત અપડે ટ ઉમેિવારોના રજીસ્ટટડક મોિાઇલ નાંિર અને/અથવા ઇ-મેલ પર મોર્લવામાાં આવતી હોય છે . આથી, ઉમેિવારે ઓનલાઇન

ફોમક ભરતે વખતે પોતાના જ મોિાઇલ નાંિર તથા ઇ-મેલ આપવા.

નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેિવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી ર્રવા માટે નુાં સહાયર્ મોડ્યુલ છે . તે ર્રવા માત્રથી આયોગની
ર્ોઇ જાહે રાતમાાં online અરજી ર્રે લી ગણાશે નહહાં. આથી OTR ર્યાક િાિ ઉમેિવારે સાંિાંબધત જાહે રાતમાાં Online ર્રે લ અરજી ફરજીયાતપણે ર્રવાની
રહે છે જેમાાં ચુર્ થયેથી ઉમેિવાર જ જવાિિાર રહે શે.
૨૭. અરજી ફી :
(૧) લબન અનામત પુરૂષ/મક્રહિા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે લવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી ર્કે છે : ૧. પોસ્ટટ ઓફીસમાાં : સામાન્ય કે ટેગરીનાં
ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર લક્િક કરીને લપ્રન્ટે ડ ચિણની નકિ કાઢવાની રહે ર્ે. આ લપ્રન્ટે ડ ચિણની નકિ િઈને
નજીકની કોમ્્યુટરની સુલવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનું રહે ર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટિ સલવગસ ચાજગ
તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ સુિીમાં ભરવાનાં રહે ર્ે અને ફી ભયાગ અંગેનું ચિણ મેળવવાનું રહે ર્ે. આ ચિણ તથા confirm થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે
પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનાં રહે ર્ે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક લબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે િા ચિણની નકિ
સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકિવાનાં રહે ર્ે. ૨. ઓનલાઈન ફી : ઓનિાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર લક્િક
કરવું અને લવગતો ભરવી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર લક્િક કરવું. ત્યારબાદ આપેિ લવકલ્પોમાં Net Banking, Card
Payment અથવા Other Payment Mode ના લવકલ્પમાંથી યોગ્ય લવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની લવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ
આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર િખાયેિું આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જેની print કાઢી િેવી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ ખામી હર્ે તો
screen પર આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્ે.
(૨) રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહે ર્ે અને ફી ભયાગ અંગેનું ચિણ મેળવવાનું
રહે ર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ, ગાંિીનગર” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટિ ઓડગ રથી ફી જમા
કરાવી ર્કર્ે.
(૩) ઉમેદવારોએ લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અિગ અિગ ફી ભરવાની રહે ર્ે. જે પૈકી હાિ પુરતું લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી
ભરવાની રહે ર્ે.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહે ર્ે નહીં પરંતુ પોતે અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર
હોવા માટે નો જરૂરી પૂરાવો આપવાનો રહે ર્ે.
(૫) મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાલત, બૌિ િમગ અપનાવેિ અનુ.જાલત, અનુ.જનજાલત અને સામાજીક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ, આલથગક રીતે પછાત વગગના
અને ર્ારીક્રરક અર્કતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૬) અર્ક્ત (Disabled) વ્યલક્તઓ તથા માજી સૈલનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહે તી નથી.
(૭) ફી ભયાગ બાદ રીફં ડ મળવાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે િ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં લપ્રલિલમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય િેલખત કસોટીમાં
બેસવા દેવામાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવર્ે. રોકડમાં, ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટિ ઓડગ ર (રાજ્ય
બહાર વસતાં સામાન્ય કે ટેગરીનાં ઉમેદવારો લસવાય ) કે પે ઓડગ રના સ્વરૂપમાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંિ િેવી.
(૯) તા.૧ િી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પૂવગ પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવેિી લનવાગલસત વ્યલક્તઓની બાબતમાં જો
આયોગને સંતોષ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવર્ે.
(૧૦) આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંગેની લવનંતી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે અનામત તરીકે
રાખવામાં આવર્ે નક્રહ.
૨૮. અગત્યની સૂચના :
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુિર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈિ સંદેર્ા વ્યવહારના સાિનો પરીક્ષા ખંડમાં સાથે િઈ જવાની છૂટ નથી,
જેના ભંગ બદિ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં લનક્રદગષ્ટ લર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદવાર લપ્રલિલમનરી પરીક્ષામાં કે લ્ક્યુિેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ.
(૩) અંિ ઉમેદવારને જે િક્રહયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યલક્તની ર્ૈક્ષલણક િાયકાત સ્નાતકની પરીક્ષા પાસ કરે િ ન હોવી જોઈએ.
(૪) અંિ ઉમેદવારે જે િક્રહયો રાખવાનો હોય તેની સંપૂણગ લવગત-(૧) નામ (૨) સરનામું (૩) ર્ૈક્ષલણક િાયકાતની ઝેરોક્ષ નકિ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ
મોકિી આપવાની રહે ર્ે અને તેની મંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરવામાં આવર્ે.

(૫) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી લનયમો તથા જાહે રાતની
જોગવાઈ મુજબ િાયકાત િરાવતા નથી તેમ માિૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે.
૨૯. નીચે િશાકવયા મુજિની અરજીઓ રિ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાિી માત્ર િિાાંત સ્ટવરૂપે છે જે સાંપૂણક નથી )
(૧) અરજીમાં દર્ાગવેિ લવગતો અિૂરી કે અસંગત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપિોડ કરે િ ન હોય.
(૩) અરજી ફે ક્સથી અથવા ઈ-મેઇિ થી મોકિાવેિ હોય.
(૪) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપિોડ કરે િ ન હોય.
(૫) અનામત કક્ષાના તથા ર્ારીક્રરક અર્ક્તતા િરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અલિકારી દ્વારા અપાયેિ પ્રમાણપત્રની નકિ રજુ કરે િ ન હોય.
(૬) માજી સૈલનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજગ બુકની નકિ રજુ કરે િ ન હોય
(૭) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષલણક િાયકાતના સંદભગમાં માકગ ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકિ રજુ કરે િ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકિ રજુ કરે િ ન હોય.
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનુભવ દર્ાગવેિ હોય (જેના આિારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરંતુ તેના સમથગનમાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે િ ન હોય
અથવા તો રજુ કરે િ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુ િ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર દર્ાગવેિ ન હોય,અનુભવનું પ્રમાણપત્ર
સંસ્થાના િેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાલિકારીની સહી લવનાનું હોય.
(૧૦) તબીબી લર્ક્ષણ લવષયક જ્ગ્યાની જાહે રાતમાં મેળવેિ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH માન્ય છે , તેવુ યુલનવસીટી
અથવા કોિેજના સક્ષમ અલિકારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે િ ન હોય.
૩૦. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે િોબર્ત ઠરે લા ઉમેિવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માક્રહતી દર્ાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક માક્રહતી છૂપાવવી
નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે િ અસિ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાલણત નકિમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુિારો અથવા ફે રફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરવા નહીં
અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરે િ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વિુ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાલણત નકિમાં
કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા લવસંગતતા જણાય તો તે લવસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોલષત જાહે ર
થયેિ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા
(ર) નામ બદિીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યલક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાવેજો ઓનિાઈન અપિોડ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ ચેડાકરે િ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા લનવેદનો કરે િ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અલનયલમત કે અનુલચત ઉપાયોનો સહારો િીિો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુલચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીિ ભાષા કે અલર્ષ્ટ બાબતો સક્રહતની અસંગત બાબતો રજુ કરે િ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકિ કરવી,પુસ્તક, ગાઇડ, કાપિી તેવા કોઇપણ છાપેિ
કે હસ્તલિલખત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેલતક રીતે નકિ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકિ કરાવવાની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ
ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે લનયુકત થયેિા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીક્રરક ઇજા પહોચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેિ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃ ત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીિી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર
દબાણ િાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાગવેિ લર્ક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરિાયક ઠરાવી ર્કાર્ે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ િે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુિાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા િેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરિાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના લવરૂધ્િ સમુલચત લનયમો અનુસાર લર્સ્તભંગના પગિાં િઇ ર્કાર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત લવગતોમાં લનક્રદગષ્ટ કરે િ લર્ક્ષા કરતા પહે િા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને

(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) િેલખતમાં લર્ક્ષા અંગે બચાવનામું- હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) લર્ક્ષા અંગે લનયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાની તક આપવામાં આવર્ે.
૩૧. આ જાહે રાત અન્વયે અધકઘટન િાિતે જગ્યાના ભરતી બનયમો અને પરીક્ષા બનયમોની જોગવાઇ આખરી રહે શે.



ઉમેિવારનો સમાવેશ અનામત વગક ,માજી સૈબનર્, શારીહરર્ અશક્તતા ,મહહલા ર્ે બવધવા પૈર્ીના બવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધુ બવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા હર્સ્ટસામાાં
તેને લાગુ પડતા બવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
ઉપરોક્ત િશાકવેલ જગ્યાની સાંખ્યામાાં ફે રફાર ર્રવાનો આયોગને અિાબધત અબધર્ાર રહે શે.
નોંધ : ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગક-૧ અને ગુજરાત મુલ્ર્ી સેવા, વગક-૧ અને ૨ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા બનયમો, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રર્
સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાિી, વય મયાકિામાાં છૂટછાટ, અરજી ર્યા સાંજોગોમાાં રિ થવાને પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશષ્ઠ-‘૪’ નો નમૂનો,
શારીહરર્ રીતે અશક્ત ઉમેિવારોએ રજુ ર્રવાના તિીિી પ્રમાણપત્રનો નમુનો, સરર્ારી ર્મકચારીએ રજુ ર્રવાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને જાહે રાતની
અન્ય વધુ બવગતો આયોગની ર્ચેરીના નોટીસ િોડક અને આયોગની વેિસાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહે શે. આ જાહે રાત
સાંિાંધમાાં વધુ માહહતી આયોગની ર્ચેરીમાાં, ર્ચેરી સમય િરમ્પયાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શર્શે.
તા-૨૮/૦૯/૨૦૨૧

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advt.No. 30/2021-22

On line Applications are invited from 28/09/2021 (13-00 hours) to 13/10/2021 (13-00 hours) for the
following posts of Gujarat Administrative Service Class-I, Gujarat Civil Service Class- I & II and Gujarat
Municipal Chief Officer Service, 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.

Category wise posts reserved for
Women Out of Category wise Posts

Category wise Posts
Name of Post

Total
Posts

Gen.

E.W.S

S.&
E.B.
C.

S.C.

S.T.

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

Gen.

E.W.S

S.&
E.B.C.

S.C.

S.T.

Phy.
Dis.

ExSer.

Class-1
Gujarat
Administrative
Service, Junior scale
Deputy Collector /
Deputy District
Development
Officer

15

8

1

3

1

2

3

0

1

0

0

1

1

Deputy
Superintendent of
police

8

4

0

3

0

1

1

0

1

0

0

0

0

District Registrar
Asst.
Commissioner of
state tax.
Deputy Director,
Scheduled Castes

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

48

22

4

12

3

7

7

1

3

0

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

73

35

5

18

4

11

11

1

5

0

2

3

2

Class-2
Mamlatdar
Taluka
Devlopment
Officer
Assisitant District
Registrar
Social Welfare
Officer
(Scheduled
Castes)
Govt. Labour
Officer

12

3

1

8

0

0

1

0

3

0

0

0

2

10

5

1

3

0

1

2

0

1

0

0

1

0

10

6

1

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

32

7

20

5

11

10

2

6

2

3

3

1

110

47

10

35

5

13

15

2

10

2

3

4

3

State tax Officer

TOTAL

Note:-

The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
Educational Qualification.: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 or possess an equivalent qualification
recognized by Government.
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 submit 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:- For Class-I : Pay Matrix Level No: 10- Rs.56,100-1,77,500 and other allowances
(According to 7th Pay Commission)
For Class-II : Pay Matrix Level No: 8- Rs.44,900-1,42,400 and other allowances
(According to 7th Pay Commission)
Age:A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as
on 13/10/2021 Age will be calculated as on the last date of receipt of application. Upper
age limit shall be relaxed as under:
1
S.&E.B.C., E.W.S., S.C. & 05 years (Maximum up to 45 years.)
S.T. Male candidates of
Gujarat origin.
2
Women candidates of 05 years (Maximum up to 45 years.)
unreserved Category
3
Women Candidates of 10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up
Reserved Category
to 45 years.)
4
Physically
disabled maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to
candidates
discharge duties attached to the posts, as may be performed by
any other normal persons, on the bais of production of medical
certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from the
Medical Board. (Maximum up to 45 years.)
5
Government Servant.
No relaxation in upper age will be available to Government
Servant
6
Ex-servicemen
/ The length of military service (At least five years of military
Officers
services) + 3 years

Note : For the interpretation of the advertisement, the provisions of Recruitment
Rules and Examination Rules of the posts shall be final.

(H.K.THAKAR)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

