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Right to Information – Details of Public Information Officer 

 

6.1 Details of Public Information Officer 

Name Designation STD 
code

Phone 
no./Fax 
(office) 

Shri S. M. 
Daudkarim 

Deputy 
Secretary 079 23258973 

 

 

Right to Information – Details of Appellate Authority 

 

6.2 Details of Appellate Authority 

Name Designation STD 
code

Phone 
no./Fax 
(office) 

Shri H. J. Parekh Incharge 
Secretary 079 23258959 

 

 

Right To Information – Details of Assistant Public Information Officer 

 

Details of Assistant Public Information Officer 

Name Designation STD 
code

Phone 
no./Fax 
(office) 

Shri S. M. 
Daudkarim 

Deputy 
Secretary 079 23258973 
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‘મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫’ની કલમ-૪(બી) હઠળ ન  કરવામા ંઆવેલ ૧૭ ુ ાઓને લગતી 
જુરાત હર સેવા આયોગની મા હતી. 

તાવના:  

  ‘માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫’ના પ્રકરણ-૨ના ખડં-૪(૧) ની જોગવાઈ અનસુાર આ સાથે 
નાગિરકોને માિહતી અિધકાર અ વયે જુદા જુદા િનયત થયેલ દ તાવેજો પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવે છે. મા ં
આયોગની કાયર્વાહી તથા તેને સબંિંધત આયોગની અપેક્ષાઓ રજૂ થયેલ છે. આ દ તાવેજોમા ંઆયોગની 
કામગીરીનુ ં િન પણ કરવામા ં આવેલ  છે.  આયોગ  આશા  રાખે  છે  કે  આ  પ્રકાશન  નાગિરકોને  માિહતી 
મેળવવામા ંઉપયોગી નીવડશે. 

કરણ ૧ 

: યવ થાતતં્ર, કાય  અને ફરજોની િવગતો. 

કરણ ૨ 

: અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજો.  

કરણ ૩ 

: િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયર્પ ધિત.  

કરણ ૪ 

: કાય  કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો (Norms) 

કરણ ૫ 

: કાય  બજાવવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો/િવિનયમો વગેરે.  

કરણ ૬ 

: જાહરે તતં્ર અથવા તેના િનયતં્રણ હઠેળના દ તાવેજોનુ ંપત્રક.  

કરણ૭*  

: નીિત ઘડતર અને નીિત અમલ સબંધંમા ંજનતાના સ યો સાથે િવચારિવિનમય માટે 
અથવા રજૂઆત માટેની િવ માન  યવ થાની િવગત.  

કરણ૮*  

: બોડર્, કાઉિ સલો, સિમિતઓ અને બીજા મડંળો.  

કરણ ૯ 

: અિધકારી/કમર્ચારીઓની માિહતી પિુ તકા (Directory). 

કરણ ૧૦ 

: અિધકારી/કમર્ચારીઓને મળતુ ંમહનેતાણ.ુ 

કરણ ૧૧ 

: અંદાજપત્રની જોગવાઈ.  

કરણ ૧૨*  

: સહાયકી (Grant-in-Aid) ની માિહતી.  

કરણ ૧૩ 

: રાહત, પરિમટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો. 

કરણ ૧૪ 

: ઇલેક્ટ્રોિનક  વ પમા ંઉપલ ધ માિહતી 

કરણ૧૫*  

: જાહરે ઉપયોગ માટે િનભાવવામા ંઆવતા ંગ્રથંાલય અથવા તેના વાચંનાલય સિહત 
ઉપલ ધ સિુવધાઓની િવગત.  

કરણ ૧૬ 

: જાહરે માિહતી અિધકારીઓ અને પ્રથમ અપીલ સ ાિધકારીના ંનામ, હો ો અને બીજી 
િવગતો.  

કરણ ૧૭ 

: અ ય ઉપયોગી માિહતી. 
 

[* જુરાત હર સેવા આયોગની કચેર ને લા  ુપડતા નથી.] 
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SECRETARY 

કરણ- ૧: યવ થાતં , કાય  અને ફરજોની િવગતો. 

યવ થા તં ની િવગતો દશાવતો ચાટ : જુરાત હર સેવા આયોગ ુ ંવહ વટ  માળ ુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હર ઉ ેશ/હ :ુ 

 

    રા યમા ંવહીવટમા ંઉ ચ હો ા ઉપર યોગ્ય ઉમેદવારોની િન પક્ષ અને વતતં્ર રીતે પસદંગી 

થઈ શકે, તેવો આયોગની રચનાનો હતે ુછે. આ હતેનુા સદંભર્મા ંઆયોગને ભારતીય બધંારણની કલમ-૩૨૦મા ં

દશાર્વેલા કાય  સ પાયેલા છે. ને નીચે મજુબ વગીર્કૃત કરેલા છે.  

 

 આયોગના ંબધંારણીય કાય ુ ંસં ત વણન:- 

ભારતના સિંવધાનની કલમ-૩૨૦ મા ંદશાર્વેલ આયોગના કાય ને નીચે મજુબ વગીર્કૃત કરી શકાય:  

ADDITIONAL SECRETARY 

(ONE POST) 

PRIVATE SECRETARY 

JOINT SECRETARY 

(07 POSTS) 

DEPUTY SECRETARY 

(12 POSTS) 

SECTION OFFICER  

(21 POSTS) 

DEPUTY SECTION OFFICER 

(75 POSTS) 

OFFICE ASSISTANT 

(28 POSTS) 
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1. સેવાને લગતા વૈધાિનક િનયમો : કલમ-૩૨૦(૩)(એ) અને (બી). 

2. સીધી ભરતી : કલમ ૩૨૦(૧). 

3. બઢતી કે બદલીથી િનમણકૂ : કલમ- ૩૨૦(૩)(બી) 

4. િશ ત િવષયક દરખા તો : કલમ-૩૨૦(૩)(સી) 

5. સરકારી કમર્ચારીઓએ પોતાની ફરજ બજાવતા કરેલા કે કરવા ધારેલા ંકાય  બદલ તેમની સામે કરાતી 

કાનનુી કાયર્વાહીના બચાવમા ંતેમણે કરેલ કાનનુી ખચર્ ભરપાઈ કરવાના હક્કદાવા, કલમ- 

૩૨૦(૩)(ડી). 

6. સરકારી કમર્ચારીઓને ઘા-ઈજા પે શન આપવાના હક્કદાવા, કલમ-૩૨૦(૩)(ઈ) આ કાય  ભારતના 

સિંવધાનની કલમ-૩૨૦,ખડં-૩ના પરંતકુ અ વયે ઘડેલા ‘ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  (િવચાર 

િવિનમયમાથંી મિુક્ત) િવિનયમો,૧૯૬૦’ ારા મકૂવામા ંઆવેલ મયાર્દાઓને આિધન છે. 

 આયોગના ંકાય ુ ંસં ત વણન નીચે જુબ કર  શકાય: 

 

૧. સેવાને લગતા વૈધાિનક િનયમો: 
 

  આયોગના ક્ષેત્રાિધકાર હઠેળની જગ્યાના ભરતી િનયમો સિંવધાનની કલમ-૩૨૦(૩)(એ) અને (બી) ની 

જોગવાઈ અનસુાર આયોગોના પરમશર્મા ંપ્રિસ ધ કરવામા ંઆવે છે. 

 

૨. સીધી ભરતી: 

  આયોગના ક્ષેત્રાિધકારમા ંરહલે રા ય સેવા હઠેળની જુદી જુદી જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતી બે પ્રકારે 

કરવામા ંઆવે છે: 

(ક)     સીધી પસદંગી ( બ  મલુાકાત, જ ર પડય ેપ્રાથિમક કસોટી) તથા 

(ખ)     પધાર્ મક પરીક્ષા (લેિખત પરીક્ષા અને બ  મલુાકાત)  

 

(ક) સીધી ભરતીમા ંભરતી િનયમોની જોગવાઈ અને માગણીપત્રક મ યા અનસુાર જાહરેાત આપી, જાહરેાતની 

જોગવાઈ સતંોષતા ઉમેદવારોની સીધે સીધી બ  મલુાકાત (ઈ ટ યુર્) લેવામા ં આવે છે. પરંત,ુ જગ્યાના 

પ્રમાણમા ંઅરજીનુ ંપ્રમાણ વધ ુહોય, તો બ  મલુાકાત યોજતા પવૂેર્ બ  મલુાકાત માટેના ઉમેદવારોની સખં્યા 

મયાર્િદત કરવાના હતેથુી પ્રાથિમક કસોટી લેવામા ંઆવે છે અને તેના પિરણામના આધારે ઉમેદવારોની બ  

મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરવામા ંઆવે છે.             
 

(ખ) પધા મક પર ા: આયોગ ારા નીચે મજુબની જગ્યાઓ માટે પધાર્ મક પરીક્ષાઓ યોજવામા ંઆવે છે: 

(૧) ગજુરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧ અને ગજુરાત મુ કી સેવા વગર્-૧ અને/અથવા વગર્-૨ની જગ્યાઓ. 

(૨) ગજુરાત ઈજનેરી સેવા (િસિવલ) હઠેળની વગર્-૧ અને વગર્-૨ની જગ્યાઓ. 
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(૩) ગજુરાત િવધાનસભા સિચવાલયમા ંગજુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨ 

(૪) ગજુરાત િવધાનસભા સિચવાલયમા ંઅંગે્રજી પ્રિતવેદક, વગર્-૨ 

(૫) ગજુરાત િવધાનસભા સિચવાલયમા ંિહ દી પ્રિતવેદક, વગર્-૨ 

(૬) રહ ય સિચવ, (ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર, કક્ષા-૧) વગર્-૨ 

(૭) રહ ય સિચવ (અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર, કક્ષા-૧), વગર્-૨  

(૮)  મદદનીશ વન સરંક્ષક, વગર્-૨ અને રે જ ફોરે ટ ઓિફસર, વગર્-૨  

(૯)  આિસ ટ ટ પિ લક પ્રોિસ ટુર, વગર્-૨ 

(૧૦) નાયબ સેક્શન અિધકારી અને નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩  

(૧૧) નાયબ સેક્શન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગર્-૩ 

(૧૨) માિહતી ખાતાના ભાષાતંરકાર, વગર્-૩ 

(૧૩)  ભાષા િનયામકની કચેરીમા ંભાષાતંરકાર/સશંોધન મદદનીશ, વગર્-૩ 

(૧૪)  કાયદા િવભાગ હઠેળના ભાષાતંરકાર, વગર્-૩ 

(૧૫) ગજુરાત િવધાનસભા સિચવાલયમા ંભાષાતંરકાર,વગર્-૩ 

(૧૬) અંગત મદદનીશ કક્ષા-૨, વગર્-૩ (ગજુરાતી)ભાષા, વગર્-૩ 

(૧૭) અંગત મદદનીશ કક્ષા-૨, વગર્-૩ (અંગે્રજી) પધાર્ મક પરીક્ષા. 

(૧૮) કારકુન/ટાઈપી ટમાથંી નાયબ સેક્શન અિધકારીની જગ્યાઓ પર િનમણકૂ માટેની ખાસ પધાર્ મક 

  પરીક્ષા. 

(૧૯) નાયબ સેક્શન અિધકારી વગર્-૩માથંી સેક્શન અિધકારી, વગર્-૨ની જગ્યાઓ પર િનમણકૂ માટેની ખાસ         

  પધાર્ મક પરીક્ષા. વગર્-ર  

(ર૦) મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-ર, 

(ર૧)  સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૩ 

(૨૨) વાિણિજયક વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ 

(૨૩) િહસાબી અિધકારી, વગર્-૨ અને વાિણિજયક વેરા અિધકારી, વગર્-૨ 

(૨૪) િહસાબી અિધકારી, વગર્-૧ અને સહાયક વાિણિજયક વેરા અિધકારી, વગર્-૨ 

(૨૫) િહસાબી અિધકારી, વગર્-૨ (સેમી ડાયરેક્ટ) 

(૨૬) વાિણિજયક વેરા અિધકારી, વગર્-૨ (સેમી ડાયરેક્ટ) 

(૨૭) પોલીસ ઇ પેક્ટર (િબન હિથયારધારી), વગર્-૨ 

 

 પધા મક પર ા ણ કાર લેવામા ંઆવે છે. 
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(૧) માત્ર લેિખત પરીક્ષા 

(૨) પ્રાથિમક કસોટી અને લેિખત પરીક્ષા 

(૩) પ્રાથિમક કસોટી/લેિખત પરીક્ષા અને બ  મલુાકાત 

           આ પરીક્ષાઓ સબંિંધત જગ્યાના ભરતી િનયમોમા ં  પ્રમાણે જોગવાઈ થયેલ હોય, તે રીતે 

યોજવામા ંઆવે છે. 

 
 

3.  બઢતીથી ક બદલીથી િનમ કૂ: 

  આયોગના ક્ષેત્રાિધકાર હઠેળની તમામ  સેવા  અને  જગ્યામા ં બઢતી  તથા  બદલીની  દરખા તોમા ં

આયોગ પરામશર્ આપે છે. 
 

૪. િશ તિવષયક કાયવાહ ની દરખા તો: 

  આયોગના ક્ષેત્રાિધકાર હઠેળની તમામ સેવાઓ/જગ્યાઓ પર ફરજ બજાવતા કમર્ચારીઓની િશ ત 

િવષયક બાબતોમા ંઆયોગ પરામશર્ આપે છે. 
 

૫. અ ય કામગીર : આ ઉપરાતં,  

(૧) બદલીથી િનમણકૂ,  

(૨) ઘા, ઈજા પે શન,  

(૩) કોઈપણ જગ્યા/સેવામા ંભરતીના હતે ુમાટે કોઈપણ સં થાની પદવી(ડીગ્રી), િડ લોમા, સિટર્િફકેટ ઈ યાિદને      

     મા યતા આપવાની બાબત,  

(૪) અિધકારી/કમર્ચારીની પનુ: િનયકુિત,  

(૫) સરકારી કમર્ચારીઓ સામે કરવામા ંઆવતી કાનનુી કાયર્વાહીના ખચર્ના હક્ક્દાવા, 

(૬) આયોગનો વાિષર્ક અહવેાલ પ્રિસ ધ કરવો વગેરેની કામગીરી આયોગ ારા કરવામા ંઆવે છે. 

આયોગની તમામ કામગીરી/કાયર્વાહી સુ યવિ થત અને સચુારુ રીતે પણૂર્ કરવા માટે આયોગની કુલ ૧૫ 

શાખાઓમા ંકાયર્ િવભાજન કરીને આયોજન કરાય છે. 

 

 સેવાઓની યાદ  અને તે ુ ંસં ત િવવરણ:  

 

  આયોગ ઉમેદવારોની ભરતી, બઢતી અને િશક્ષા મક કાયર્વાહી અંગે સરકારને સલાહ આપવાની 
કામગીરીમા ં ે ઠ ગણુવ ા જાળવીને તેની સાથે સલંગ્ન સરકારી િવભાગોમા ંપસદંગીના ંઉ ચ ધોરણો થાપવા 
તથા ઉમેદવારો અને મલુાકાતીઓને જોઈતી માિહતી, નાગિરક અિધકારપત્ર, સચૂનાઓ, બ  મલુાકાત અને 

પ્રસારણ મા યમો મારફતે તેમજ બ  મલુાકાત દરિમયાન તમામ જ રી સિુવધાઓ પરૂી પાડી તેમની નાગિરક 

સિુવધાઓ/સગવડોમા ંવધારો કરવા તથા યાય કરવા અિવરતપણે પ્રય નશીલ છે. 
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કરણ ૨: અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો. 

(૧) સિચવ  

(૨) અિધક સચવ (હાલ જ યા ખાલી છે.) 

(૩) સયંકુ્ત સિચવ  

(૪) નાયબ સિચવ  

(૫) િહસાબી અિધકારી 

(૬) સેક્શન અિધકારી 

(૧) સચવ:- 

 સ ાઓ:- સિચવ ીને ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ(સેવાની શરતો) િવિનયમો-૧૯૬૦ હઠેળ વહીવટી 

સ ાઓ સ પવામા ંઆવેલી છે. તે ઉપરાતં તેઓને ખાતાના વડા તરીકેની સ ાઓ િનિહત છે અને 

ખાતાના વડાના હો ાની  એ તેઓ નાણાકીય સ ા સ પણી િનયમો- ૧૯૯૮ હઠેળ ખાતાના વડાને 

િનિહત સ ાઓ ધરાવે છે.  
 

 ફરજોઃ- 

1. કચેરીના પ્રબધંક અને વહીવટી વડા છે. 

2. કચેરીની સમગ્ર કામગીરીનો ઝડપી અને અસરકારક િનકાલ થાય, તે જોવાની જવાબદારી. 

3. આયોગની નીિત અને િનણર્યોનો યોગ્ય રીતે અસરકારક અમલ થાય, તે જોવાની ફરજ.  

4. આયોગ અને અ યક્ષ ી પાસે રજૂ થતા કેસ સબંિંધત બધી જ હકીકતો સમયમયાર્દામા ંપરૂી 

િવગતો તેમજ ચકાસણી સાથે રજૂ કરવી. ઉપરાતં આયોગ  ારા અપનાવાતી નીિત િવષયક 

બાબતોમા ંઅથવા કાયદા કે િનયમોથી જુદી પડતી બાબતોમા ંઆયોગ અથવા અ યક્ષ ી  ારા 

લેવાયેલ િનણર્યોની પનુ: િવચારણા જ રી જણાય તેવા કેસ/પ્રકરણ આયોગ સમક્ષ પનુ: રજૂ 

કરવાની જવાબદારી. 

5. કચેરીના  ટાફ પર િનરીક્ષણ અને િનયતં્રણની જવાબદારી, અિધકારીઓ/ કમર્ચારીઓની જ રી 

બેઠકોનુ ંઆયોજન કરી કામોના િનકાલ પર સતત દેખરેખ રાખવી.  

6. પ્ર યેક કમર્ચારી/અિધકારી ઝડપી અને અસરકારક કામ કરે તે જોવાની જવાબદારી. 

7. કચેરીની કાયર્વાહી સારી રીતે સમયબ ધ થાય તે રીતે આગવી દ્રિ ટથી આયોજન કરવુ.ં  

(૨) સં ુ ત સચવ:- 
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1. સિચવ પછી તરત જ મહ વની ચાવી  પ જગ્યા હોવાથી સિચવ રજા પર હોય  યારે તેઓનો ચા  

સભંાળવો. 

2. સિચવ  ારા સ પવામા ંઆવતી તમામ કામગીરી સભંાળવી. 

3. સરકારની સચૂનાઓ, આયોગ-નીિત અને કાયર્-પ િત, ઉ વેલા કોટર્ કેસ તથા પવૂાર્ધાર અને અ ય 

અનભુવોની િવગતો સહ કેસો રજૂ કરવા. 

4. શાખાઓની કામગીરી સમયસર અને કાયર્ક્ષમ રીતે થાય તે જોવુ.ં 

5. બધા ંજ પાસાઓંને આવરી લઈ િવશદ છણાવટ સાથે કેસની રજૂઆત કરવી. 

6. કચેરીમા ંકામગીરીની ગુ તતા જળવાય તે રીતની  યવ થા કરવી.  

(૩) નાયબ સચવ:- 

1. સયંકુ્ત સિચવ રજા પર હોય,  યારે તેમને ચા  સ પવામા ંઆ યેથી તે સભંાળવો. 

2. શાખાઓના  ટાફની િશ ત અને કામગીરી બાબતે િનરીક્ષણ અને િનયતં્રણની કામગીરી બજાવવી. 

3. સિચવ  ારા સ પવામા ંઆવતી કામગીરી સભંાળવી. 

4. સરકારની સચૂનાઓ, આયોગ-નીિત તથા કાયર્-પ િત,અગાઉ ઉ વેલા કોટર્  કેસ તથા પવૂાર્ધાર અને 

અ ય અનભુવોની િવગતો સાથે કેસો રજૂ કરવા. 

5. શાખાઓની કામગીરી સમયસર અને કાયર્ક્ષમ રીતે થાય તે જોવુ.ં 

6. ફાઈલમા ંરજૂ થતી ન ધમા ંતથા મસુ ામા ંઅનાવ યક બાબતો દશાર્વવામા ંન આવે અને િનયમો 

અને હકુમો અનસુારની જ રજૂઆત જળવાય તે જોવુ.ં 

(૪) હસાબી અિધકાર  :- 

1. આયોગના મહકેમના અિધકારી/કમર્ચારીઓના પગાર િબલો, ટેિલફોન િબલો, જાહરેાતના િબલો, 

કચેરી-ખચર્ના ંિબલો તેમજ તમામ પ્રકારની પેશગીઓની ચકૂવણી સમયસર થાય તે જોવુ.ં 

2. િહસાબી શાખાની અ ય નાણાકીય કામગીરી હાથ ધરવી. 

3. આયોગ  ારા પ્રિસ ધ થતી જાહરેાતોના સદંભર્મા ંરોકડ ફી જમા લેવાની તથા ભારતીય પો ટલ 

ઓડર્રની િવગતોની ન ધ કરી તેને અલગથી જમા કરાવવાની કામગીરી કરવી. 

4. આયોગની કચેરીના મહકેમ અંગે જ રી બ ટ સમયસર અને કાયર્ક્ષમ રીતે તૈયાર કરવુ.ં 

5. ખરીદી કરવાની બાબતમા ંનાણાકીય િનયમો અનસુાર અિભપ્રાય આપવો.  

6. મહાલેખાકાર તથા પગાર અને િહસાબી અિધકારીની કચેરી સાથે િહસાબોનુ ંમેળવણુ ંકરવુ.ં 

(૫) સે શન અિધકાર   :-  
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1. સેક્શન અિધકારી પોતાની શાખાના ઈ ચા  અિધકારી હોઈ, તેમના હાથ નીચેના કમર્ચારીઓ 

હાજર રહ ેતે જોવુ.ં  

2. શાખાની કામગીરી કાયર્ક્ષમ અને દરેક તબકે્ક અસરકારક અને ઝડપી થાય તે જોવુ.ં 

3. કામગીરીમા ંનીચેની મખુ્ય બાબતોનો સમાવેશ થાય છે: 

1. શાખામા ંનાયબ સેક્શન અિધકારીઓ અને કારકુનને કામની વહચણી કરવી તથા શાખાના 

ચોક્કસ િવષયોની માિહતી આપવી. 

2. ટાફને જ રી સલાહ-સચૂન અને માગર્દશર્ન આપવુ.ં 

3. કમર્ચારી વગર્ અને કામના િનકાલ પર દેખરેખ રાખવી. 

4. કેસના ઝડપી અને યોગ્ય િનકાલ માટેની ચોક્કસ પ િત અનસુરવી. 

5. શાખાની કામગીરી માટે નીભાવવામા ંઆવતા ંરજી ટસર્ અ તન રખાય છે કે કેમ તે જોવુ.ં 

6. ખાનગી બાબતોની જાળવણી માટેની સચૂનાઓનુ ંચુ તપણે પાલન થાય તે જોવુ.ં 

7. સરકાર ીની સચૂનાઓ અને આયોગના હકુમોની િવષયવાર સકંિલત ફાઈલ રાખવી. 

8. અિધકારી  ારા આપવામા ંઆવેલ સચૂનાઓનુ ંપાલન થાય તે જોવુ.ં 

9. શાખામા ં આવતી  ટપાલનુ ં વાચંન  અને  નાયબ  સેક્શન  અિધકારીને  માિકર્ંગ  કરવાની 

કામગીરી. 

10. ટપાલમા ં મળેલા અગ યના અને તાકીદના  કાગળો  ઉપલા અિધકારીને  રજૂ  કરવા અને 

તેના ઝડપથી િનકાલની  યવ થા ગોઠવવી. 

11. જ ર  જણાયે  મુ કેલ  હોય  તેવા  તેમજ  અગ યના  કેસો  અને  કોટર્ કેસની  કામગીરી  જાતે 

કરવી. 

12. નાયબ  સેકશન  અિધકારીની  ગેરહાજરી  કે  રજા  પર  હોવાના  અથવા  અ ય  કારણસર, 

કેસોનો ભરાવો ન થાય તે માટેના ંપગલા ંલેવા. 

13. સમાન પ્રકારના કેસો માટે જુદા જુદા નાયબ સેકશન અિધકારીઓ વ ચે સકંલન કરવ.ુ 

14. કોઇપણ કેસની રજૂઆતમા ંનાયબ સેકશન અિધકારીએ  યક્ત કરેલ અિભપ્રાયમા ંહકીકત, 

િનયમ, પવૂાર્ધાર અથવા કાયર્પ ધિત ને લગતી કોઇ ભલૂ હોય તો તે સધુારવી. કેસના 

િનકાલ માટે નાયબ સેકશન અિધકારીએ રજૂ કરેલ ફાઇલમા ંપવૂાર્ધાર, સદંભર્, િનયમાધીન 

ચકાસીને રજૂ કરવો. 

15. નાયબ સેકશન અિધકારીને માગર્દશર્ન અને ખાસ કરીને નવા નાયબ સેકશન અિધકારીને 

કામકાજની પરૂી માિહતી, સમજ અને તાલીમ આપવી. 

16. પખવાડીક અને માિસક િનકાલ બાકી અને િનકાલ થયેલા કેસોના પત્રકો સમયસર તૈયાર 

કરવા. 
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17. શાખા િનરીક્ષણ અને નાયબ સેકશન અિધકારીના દફતર િનરીક્ષણની કામગીરી સમયસર 

કરવી. 

18. મળેલા પત્રો/કેસની આગળ પ્રગિત અટકી પડી હોય તો આવી બાબત ઉપરી અિધકારીના 

યાન પર લાવવી. 

19. ગુ ત અને અગ યના ખાનગી કાગળો સરુિક્ષત રાખવા. 

20. બાકી રખાયેલ કેસો (Await Cases) ઉપર યોગ્ય સમયે ઘટતા ંપગલા ંભરવા અને કેસો 

િનરથર્ક એકઠા ંન થાય તે જોવ.ુ 

21. શાખાને  વ છ અને સઘુડ રાખવી. 
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કરણ ૩: િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ િત. 

આયોગને ુ ત થયેલા કાય મા ંિનણય લેવાની યા માટ અિધ િમક માળ ુ ંનીચે દશા યા જુબ ુ ંછે. 

(૧) આયોગ (અ યક્ષ ી તથા સ ય ીઓ)  
(૨) સિચવ 

(3) અિધક સચવ (હાલ જ યા ખાલી છે.) 

(૪) સયંકુ્ત સિચવ 

(૫) નાયબ સિચવ  
(૬) સેક્શન અિધકારી 
(૭) નાયબ સેક્શન અિધકારી 
(૮) ઓફીસ આસી ટ ટ 

            આયોગની  કાયર્વાહી  સરળતાથી  થાય  તે  માટે જુદી-જુદી  શાખાઓ  વ ચે  સમગ્ર  કામગીરીનુ ં

યોગ્ય િવભાજન કરવામા ંઆવેલ છે. સરકાર ી તરફથી મળતી દરખા તો કે અ ય પત્રો સૌ પ્રથમ ન ધણી 

શાખામા ંન ધાયા બાદ સબંિંધત શાખામા ંમોકલી આપવામા ંઆવે છે અને   તે શાખાના કારકુન(ઓફીસ 

આસીસટ ટ)  ારા તેની શાખા-ડાયરીમા ંન ધ લેવાય છે.  યારબાદ, સેક્શન અિધકારી  ારા યોગ્ય કાયર્વાહી 

અથેર્ સબંિંધત નાયબ સેક્શન અિધકારીને માકર્ કરવામા ંઆવે છે.  

         નાયબ  સેક્શન  અિધકારીએ  સેક્શન  અિધકારીના આદેશ/માગર્દશર્ન  અનસુાર  કામગીરી 
બજાવવાની હોય છે અને તેઓને સ પવામા ંઆવેલ કામગીરીના િનકાલ માટે સમયસર રજૂઆત કરવાની 
હોય છે. 

          યારબાદ,  આ  રજૂઆત  પર  સેક્શન  અિધકારી ચકાસણી  હાથ  ધરે  છે, મા ં નાયબ  સેક્શન 
અિધકારીએ  યક્ત કરેલ અિભપ્રાયમા ંહકીકત, િનયમ, પવૂાર્ધાર, સદંભર્ કે કાયર્-પ ધિતને લગતી કોઈ ભલૂ 
જણાય, તો તે પોતે જ રી િવગતો આપીને કેસ નાયબ સિચવ સમક્ષ રજૂ કરે છે.  

         નાયબ  સિચવ  તેમના  હ તકની  શાખાઓ  પાસેથી મળતી  દરખા તોની  ચકાસણી  હાથ  ધરે  છે. 

યારબાદ, બધા જ પાસાઓંને આવરી લઈને કેસ સયંકુ્ત સિચવ ીને રજૂ કરે છે.  

         સયંકુ્ત  સિચવ  તેઓ  સમક્ષ  રજૂ  થતા  કેસને સબંિંધત  બધીજ  હકીકતોને  ચકાસણી  કરીને  તે 

સિચવ ી મારફત આયોગ/અ યક્ષ ી સમક્ષ રજૂ કરે છે, ને આધારે આયોગ  ારા અંિતમ િનણર્ય લેવામા ં

આવે છે.  

  આયોગ  ારા થયેલ િનણર્યની જાણ સબંિંધત ઉમેદવારો કે સરકાર ીને કરવામા ંઆવે છે. 

 



C:\Users\HP\Downloads\RTI‐gpsc‐to EDP (1).docx    12 

 

કરણ ૪: કાય  કરવા માટ ન  કરલા ંધોરણો (Norms) 

માકં ર ૂઆતની ક ા 
કસના િનકાલ માટની મહ મ સમયમયાદા 

ઘણો જ જ ર  જ ર  સામા  ય 

૧ ર  ૩ ૪  ૫  

૧ નાયબ સેક્શન અિધકારી ર૪ કલાક  બે િદવસ સાત િદવસ 

ર સેક્શન અિધકારી ર૪ કલાક  બે િદવસ સાત િદવસ 

૩ નાયબ સિચવ/ સયંકુ્ત સિચવ અને તેની સમકક્ષ ર૪ કલાક  બે િદવસ ત્રણ િદવસ 

 
 નાણા  િવભાગના તા.ર.૧.૯૯ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ નમસ/૧૦૯૮/૯૭/નો  સર્ યિુનટ-૧ ની જોગવાઇ 

મજુબ નાયબ સેક્શન અિધકારી એટલે કે નોટીંગ હે  ડ દીઠ દરરોજના ૧૫.૬ કેસોના િનકાલ કરવાનુ ંધોરણ 

િનયત  કરવામા ંઆવેલ  છે.  ન ધણી  કારકુને  દરરોજની  ૪૬૮  ટપાલ  ન ધવાની  અને  રવાનગી  કારકુને 

દરરોજની ર૯૪ ટપાલ રવાનગી કરવાની રહ ેછે.  

        તદઉપરાતં આયોગની  સઘળી  કામગીરી  માટે  ઉક્ત  ધોરણો  ઉપરાતં  જ ર  જણાયે આયોગ  ારા 

આવ યક માપદંડો િનયત કરવામા ંઆવે છે. 
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કરણ ૫: કાય બ વવા માટ ઉપયોગમા ંલેવાતા િનયમો/િવિનયમો વગેર. 

આયોગની કામગીરી માટે િન ન િલિખત િનયમો/િવિનયમો/સચૂનાઓ/પિરપત્રો અમલમા ંછે: 

1. ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી મિુક્ત) િવિનયમો,૧૯૬૦. 

2. ગજુરાત મુ કી સેવા, વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭. 

3. ગજુરાત પિ લક સિવર્સ કિમશન પ્રોિસજર  સ-૧૯૬૨. 

4. કચેરી કાયર્પ ધિત(સિચવાલય મજુબ) 

5. ભરતી િનયમો, પસદંગી યાદી, િશ ત િવષયક બાબતો તથા અ ય સેવા િવષયક બાબતોમા ં

સરકાર ી તરફથી વખતો વખત પ્રિસ ધ થતી સચૂનાઓ/પિરપત્રો. 

6. ગજુરાત મુ કી સેવા િનયમો-૨૦૦૨. 
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કરણ ૬: હર તં  અથવા તેના િનયં ણ હઠળના દ તાવેજો ુ ંપ ક. 

         કરણ-૫ મા ંદશાર્વેલ િનયમો/િવિનયમો પૈકી શાખાની કામગીરીને અનરુુ૫ દ  તાવેજો કચેરીની   

તે શાખામા ંરાખવામા ંઆવે છે. 
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* કરણ- ૭: નીિત ઘડતર અને નીિત અમલ સબંધં જનતાના સ યો સાથે િવચારિવિનમય માટ અથવા 

ર ૂઆત માટની િવ માન યવ થાની િવગત 

- આયોગને લાગ ુપડત ુ ંનથી – 
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* કરણ-૮: બોડ, કાઉ સીલો, સિમિતઓ અને બી  મડંળો 

- આયોગને લાગ ુપડત ુ ંનથી – 
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કરણ-૯ : માન. અ ય ી/સ ય ીઓ/અિધકાર ઓ/કમચાર ઓની મા હતી ુ તકા (Directory). 

અ -ુ

મ  
નામ  હો ો  

એસટ

ડ  કોડ

ફોન નબંરકચેર /ઘર/ 

મોબાઇલ  
રહઠાણ ુ ંસરના ુ ં 

૧ ી િદનેશ દાસા અ યક્ષ ૦૭૯
૨૩૨૫૮૪૦૧ (ઓ)

 ખ-૨૨૧, સેક્ટર-૧૯, ગાધંીનગર. 

૨ 
ડૉ. એસ. આર. 
પતાણી 

સ ય ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૫૨(ઓ) 
 

ચૈત્ર-કુટ ૫૯, િશલાલેખ ડુપલેક્ષ, 
નદંનવન ગેસ ઑફીસની 
બાજુમા,ંઅ કાપરુી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭ 

૩ 
ી વી. એન. 

દેસાઇ 
સ ય ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૫૩(ઓ) 

 

લોટ-૧૦૩૦/૨, સેક્ટર-૨-ડી, 
ગાધંીનગર. 

૪ 
ી  .  . 

િશયાણી 
સ ય  ૦૭૯

૨૩૨૫૮૯૫૪ (ઓ) 
 

લોટ-૧૦૬/૧, ગ્રીનલે ડ એવે ય ુ
સોસાયટી, સેક્ટર-૨-એ, ગાધંીનગર. 

૫ 
ીમિત  િુતબેન 

િકકાણી 
સ ય  ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૫૫ (ઓ) 

૮૦૧, સમપર્ણ ટાવર, ગજુરાત કોલેજ 
પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ. 

૬  ી નાથ ુસોસા  સ ય  ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૫૬ (ઓ)  બગં્લો ખ-૪૦, સેક્ટર-૯, ગાધંીનગર. 

૭ 
ી આર. પી. 

શકુ્લ 
સ ય  ૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૫૭ (ઓ) 

૬૫૫, પચંશીલ પાકર્ , સેક્ટર-૨૧, 
ગાધંીનગર. 

૮ 
ી એચ.  . 

પારેખ 

ઈ.ચા.સિચવ 
તેમજ 
સયંકુ્ત 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૫૯ (ઓ) 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૨૩૨

એ-૧૦૧, ીનાથ હો સ, બી-૪, 
વાગત રેઈન ફોરે ટ-II, કડૂાસણ, 
ગાધંીનગર. 

૯ 
ીમિત 

આશાબેન  શાહ 

સયંકુ્ત 
સિચવ 

 
૦૭૯

૨૩૨૫૮૯૬૨ (ઓ) 

મો.૯૪૨૮૩૦૪૮૨૯

સી/૧૦૧, શકુન હાઇ સ, સીટી પ સ 
પાસે, ગાધંીનગર. 

૧૦ 
ી એસ. એસ. 

પટવધર્ન 
સયંકુ્ત 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૬૫(ઓ) 

મો.૯૮૨૫૮૫૨૫૮૪

લોક-૪૮/૧, ગ-૧ ટાઇપ, સેક્ટર-
૨૩, ગાધંીનગર. 

૧૧ 

ી ટી. એચ. 
સોની 

 

સયંકુ્ત 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૬૦(ઓ) 

મો.૯૯૨૫૦૦૩૮૭૦

સી-૧૩, આ ય એપાટર્મે ટ, 
ગોપાલનગર પાસે, સેંટ ઝેિવયર 
લોયોલા  કલૂ પાછળ, અમદાવાદ-
૫૨. 
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૧૨ 
ી એચ. કે. 

ઠાકર 
સયંકુ્ત 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૬૪(ઓ) 

મો.૯૮૨૪૬૪૮૬૫૦

૨૮૭/૪, ગ-૧ ટાઇપ, સેક્ટર-૧૯, 
ગાધંીનગર. 

૧૩ 
ી વી. બી. 

દેસાઇ 

નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૬૯(ઓ) 
મો.૯૯૨૫૦૯૨૭૨૧

૧૪૪/૪, ચ-ટાઇપ, સેક્ટર-૧૭, 
ગાધંીનગર. 

૧૪ 
સુ ી મનીષાબેન 
પટેલ 

નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯ ૨૩૨૫૮૯૭૧(ઓ) 
ડી-૧૦૨, આ થા એપાટર્ મે ટ, કુડાસણ, 
ગાધંીનગર. 

૧૫ 
ી આર. કે. 

રાઠોડ 
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૭૨(ઓ) 
મો.-૯૪૨૭૭૯૭૮૭૦

૧૧૮/૩, ચ-ટાઇપ, સેક્ટર-૨૧, 
ગાધંીનગર. 

૧૬ 
ી એસ. એમ. 

દાઉદકરીમ 
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૭૩(ઓ) 
મો.૯૮૨૪૦૯૫૩૯૪

૪૦૨, સહુાગ પેલેસ, રાજનગર 
શાકમાકટ પાસે, ખમાસા, અમદાવાદ-
૧ 

૧૭  ી એ. એ. કુરેશી
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૭૪(ઓ) 
મો.૯૭૨૪૬૧૫૨૯૯

૧૨, નફીસ સોસાયટી, અલ ફારુક 
સોસાયટીની સામે, જુહાપરુા, 
અમદાવાદ-૫૫. 

૧૮ 
ી એલ. બી. 

સથુાર 
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૭૫(ઓ) 
મો.૯૪૨૭૦૧૭૯૮૮

એન-૧૩, નદંનવન-૫, જોધપરુ, 
સેટલાઇટ, અમદાવાદ. 

૧૯  ી વી.બી. મોદી 
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૬૬(ઓ) 
મો.૯૩૨૮૧૨૮૧૮૯

બી-૧/૧૦૧, િવ ાસ એપાટર્મે ટ, 
ગ્રીનવડુ સોસાયટી પાસે, સોલા રોડ, 
અમદાવાદ-૬૧. 

૨૦ 
ી  .એચ. 

વૈ ણવ  
નાયબ 
સિચવ 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૪૧૪(ઓ) 
૯૪૦૮૭૭૬૫૯૫ 

લોટ ન ં૧૦૬૨/૧, સેક્ટર-૩-ડી, 
ગાધંીનગર 

૨૧ 
ી બી.  . 

પડંયા 
િહસાબી 
અિધકારી 

૦૭૯
૨૩૨૫૮૯૭૭(ઓ) 
મો.૯૯૦૪૦૨૧૭૯૯

૩, જીવન દશર્ન સોસાયટી, વાસણા 
બેરેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ. 

 

તારીખ: તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ના રોજની પિરિ થિત મજુબ ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગમા ંમજૂંર થયેલ તથા 

ભરાયેલ  ગ્યાઓની િવગતો દશાર્વતા પત્રકો નીચે મજુબ છે:  

પત્રક : “અ” આયોગના બધંારણીય હો ેદારો:- 

મ હો ો  ુલ મં ૂર થયેલ મહકમ  તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ ભરાયેલ જ યાઓ 

૧.  અ યક્ષ ી  ૦૧  ૦૧  

૨.  સ ય ીઓ  ૦૭  ૦૬ 

કુલ  ૦૮  ૦૭ 
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પત્રક : “બ” આયોગ ુ ંમં ૂર થયેલ મહકમ:- 

મ વગ ુલ મં ૂર થયેલ યાઓ તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ ભરાયેલ જ યાઓ 

૧.  વગર્-૧  ૦૨૩ ૧૬ 

૨.  વગર્-૨  ૦૨૯ ૨૪ 

૩.  વગર્-૩  ૧૨૯  ૭૦ 

૪.  વગર્-૪  ૦૨૭  ૧૬ 

કુલ  ૨૦૮ ૧૨૬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C:\Users\HP\Downloads\RTI‐gpsc‐to EDP (1).docx    20 

 

કરણ – ૧૦ : અિધકાર  અને કમચાર ને મળ ુ ંમાિસક મહનતા ુ.ં 

મ હો ો/જ યા ુ ંનામ પગાર ધોરણ  

૧.  અ યક્ષ ી  . ૭૧૦૮૦/- (િફક્ ડ) (Unrevised) 

૨. સ ય ી  
.પ૭૪૪૦/- (૪૭૪૪૦+ .૧૦,૦૦૦/- ગે્રડ પે) 

(Unrevised) 

વગ-૧ 

૧. સિચવ ી  . ૧૩૧૧૦૦-૨૧૬૬૦૦ (L-13A) 

૨. અિધક સિચવ ી  . ૧૧૮૫૦૦-૨૧૪૧૦૦ (L-13) 

૩. સયંકુ્ત સિચવ ી . ૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ (L-12) 

૪. નાયબ સિચવ ી  . ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ (L-10) 

૫. િહસાબી અિધકારી  . ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ (L-10) 

૬. સી ટમ એનાિલ ટ . ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ (L-10)  

વગ-૨ 

૧. સેક્શન અિધકારી . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

૨. કો   યટુર પ્રોગ્રામર  . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8)  

૩. આઈ.ટી. મેનેજર . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

૪. હાડર્વેર એ જીિનયર . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

૫. કાયદા અિધકારી 
. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

(હાલ, કરાર આધાિરત, િફક્ ડ –  .૨૦૦૦૦/- પ્રિત માસ) 

૬. અ યક્ષ ીના રહ ય સિચવ ી . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

૭. સિચવ ીના રહ ય સિચવ ી . ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (L-8) 

વગ-૩  

૧. નાયબ સેક્શન અિધકારી  
રેગ્યલુર-  . ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (L-7) 

િફક્ ડ પે– .૩૮૦૯૦/- (કરાર આધાિરત) 

૨. અંગત મદદનીશ( ટેનો ગે્રડ-૨) .૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (L-7) 

૩. ઓિફસ આસી ટ ટ 
. ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (L-2) 

િફક્ ડ પે– .૧૯૯૫૦/- (કરાર આધાિરત) 

૪. ગજુરાતી/અંગેજી ટાઈપી ટ  . ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (L-2) 

૫. ડ્રાઈવર  . ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (L-2) 
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૬. ગજુરાતી  ટેનો. ગે્રડ-૨, વગર્-૩ . ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (L-7) 

૭. ગજુરાતી  ટેનો. ગે્રડ-૩, વગર્-૩ 
. ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (L-2) 

(હાલ, કરાર આધાિરત િફક્ ડ  .૧૫૦૦૦/- પ્રિત માસ) 

૮. ડેટા એ ટ્રી ઓપરેટર  . ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (L-2) 

૯. મદદનીશ ગ્રથંપાલ . ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (L-3) 

વગ-૪ 

૧. પટાવાળા 

૧. . ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦ (IS-1) 

૨. . ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦ (IS-2) 

૩. . ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ (IS-3) 

(ઉપર દશાવેલ પગાર ધોરણમા ં મળતા પગાર ઉપરાતં સરકાર ી ારા વખતોવખત  નકક  કરવામા ં

આવ ુ ંમ ઘવાર  ભ ુ ંતથા અ ય ભ થાઓં વતમાન િનયમો સુાર મળવાપા  છે.) 
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કરણ-૧૧ દાજપ ની જોગવાઇ 

વષ : ૨૦૧૭-૧૮ ( િપયામા)ં  

મ સદર 
મં ુર થયેલ 

દાજપ  
ટ  કરલ / કૂવેલ રકમ િૃ  

૧. ૨૦૫૧ -

ગજુરાત જાહરે 

સેવા આયોગ 

૩૪,૭૦,૮૦,૦૦૦/- સરકાર ીના નાણા િવભાગ 

/સામા ય વહીવટ િવભાગ 

તરફથી દર ત્રણ મિહને 

તબક્કાવાર ગ્રા ટ  ટી 

કરવામા ંઆવે છે.  

આયોગ  ારા િવિવધ જગ્ યાઓની 

ભરતી પ્રિક્રયાની કામગીરી માટે 

તેમજ મહકેમના વહીવટી ખચર્ માટે 

જોગવાઇ કરવામા ંઆવે છે. 
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* કરણ-૧૨: સહાયક  (Grant-in-Aid) ની મા હતી 

- આયોગને લાગ ુપડત ુનથી – 
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કરણ-૧૩ : રાહત, પરિમટ ક અિધ ૃિત મેળવનારની િવગતો: 

 િવિવધ કટગર ના ઉમેદવારોને અપાતી રાહતની િવગતો :- 

1. અનામત વગ  તથા શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને અરજી ફી તથા પરીક્ષા-ફી માથંી 

મિુક્ત. 

2. આયોગ  ારા  બ  મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવતા અનસુિુચત જાિત/ અનસુિુચત જનજાિતના 

ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારોને તેમના િનવાસ થાનેથી આયોગની કચેરી સધુી આવવા 

તેમજ િનવાસ થાને પરત જવાનુ ંસાદી બસનુ ંભાડુ.ં  

3. આયોગ  ારા પ્રિસ ધ થતી જાહરેાતમા ંઠરાવેલ ઉપલી વયમયાર્દામા ંઅનામત કક્ષાના 

ઉમેદવારોને : 

(અ) ૪૦ વષર્ સધુી હોય તો ૫ (પાચં) વષર્, 

(બ) ૪૦ વષર્થી ૪૨ વષર્ સધુી હોય તો ૪૫ વષર્ સધુી, અને  

(ક) ૪૨ વષર્થી વધ ુહોય તો ૩ (ત્રણ) વષર્ સધુીની  ટછાટ, મહ મ ૪૫ વષર્ની ઉંમર સધુી, 

આપવામા ંઆવે છે. 

4. મિહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં૫ (પાચં) વષર્ની  ટછાટ, મહ મ ૪૫ વષર્ની ઉંમર 

સધુી મળવાપાત્ર છે.  

5. શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને સબંિંધત િનયમોની જોગવાઈ સતંોષતા હોય તો 

વયમયાર્દામા ં૧૦ (દસ) વષર્ની  ટછાટ, મહ મ ૪૫ વષર્ની ઉંમર સધુી મળવાપાત્ર છે. 

6. સીધી ભરતીથી ભરવામા ંઆવતી વગર્-૧ તથા વગર્-૨ની જગ્યામા ંમાજી સૈિનક ઉમેદવારોને 

તેઓએ લ કરમા ંબજાવેલ સેવાના સમયગાળામા ંત્રણ વષર્ ઉમેયાર્ બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૦ વષર્ની 

વયમયાર્દા સધુી  ટછાટ મળશે. વગર્-૧ તથા વગર્-૨ની  પધાર્ મક પરીક્ષામા ંમાજી સૈિનક 

ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ંપાચં વષર્ની  ટછાટ, વધમુા ંવધુ ં૪૦ વષર્ની મયાર્દામા,ં  

મળશે. વગર્-૩ની જગ્યા માટે આવા ઉમેદવારોને તેઓએ લ કરમા ંબજાવેલ સેવાના સમયગાળામા ં

ત્રણ વષર્ ઉમેયાર્ પછી આ સમયગાળો તેમની ખરેખર ઉંમરમાથી બાદ કરતા જાહરેાતમા ંઆપેલ 

ઉપલી વયમયાર્દામા ંઆવતા હોય, તો િનયત વયમયાર્દામા ંગણીને લાભ મળવાપાત્ર થાય છે.  
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કરણ – ૧૪: ઇલે ોિનક વ પમા ંઉપલ ધ મા હતી 

  િવિવધ  જગ્યાઓ  માટે  આયોગ તરફથી  પ્રિસ ધ  થતી  જાહરેાતો, પ્રાથિમક  કસોટીઓ  અંગેની 

માિહતી, બ   મલુાકાત  અંગેની  માિહતી, પિરણામ, માિહતી  અિધકાર  હઠેળનુ ં મે યઅુલ  વગેરે  તેમજ 

આનષુાિંગક બાબતોની  િવગતો/માિહતી આયોગની  વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપરથી 

ઉપલ ધ થઈ શકે છે. 
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* કરણ- ૧૫: હર ઉપયોગ માટ િનભાવવામા ંઆવતા ં થંાલય અથવા તેના વાચંનાલય સ હત 

ઉપલ ધ િુવધાઓની િવગત 

  -આયોગને લા  ુપડ ુ ંનથી- 
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કરણ- ૧૬: હર મા હતી અિધકાર ઓ અને થમ અપીલ સ ાિધકાર ના ંનામ, હો ા અને બી  િવગતો 

‘માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫’ હઠેળ જાહરે સ ામડંળ તથા જાહરે માિહતી અિધકારીઓની િવગતો 

મ 
હર મા હતી અિધકાર ુ ંનામ ઈ-મેઇલ તથા 

ફોન નબંર 
અપીલ સ ાિધકાર ુ ંનામ ઈ-મેઇલ તથા ફોન નબંર

૧ ી એસ. એમ. દાઉદકરીમ 

(૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૭૩ 

ી એચ.  . પારેખ, સિચવ ી (ઇ ચા ), 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, એરફોસર્ કચેરીની સામે, 

છ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર- ૩૮૨૦૧૦. 

ફોન ન.ં- ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૫૯ 
sec-gpsc@gujarat.gov.in 
 

 
કચેર ુ ંસરના ુ:ં 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

એરફોસર્ કચેરીની સામે, છ-રોડ, છ-૩ સકર્લ પાસે, 

સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦. 

ફોન ન.ં- ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦. 

ફેક્સ ન.ં- ૦૭૯-૨૩૨-૫૮૯૭૯. 

કરણ-૧૭ : અ ય ઉપયોગી મા હતી 

 આયોગની  કામગીરીમા ં સધુારણા થઈ શકે  તે  માટે  કચેરીના  મખુ્ય  પ્રવેશ ાર  પાસે  મલુાકાતીઓ માટે 

સચૂન પેટી મકૂવામા ંઆવેલ છે. થી આયોગની કામગીરી વધનેુ વધ ુ િવ સિનય, યાયસગંત તેમજ 

પારદશર્ક બનાવી શકાય. 

 આયોગની  કામગીરીને  સબંિંધત કોઈપણ  નાગિરકને  રજૂઆત  કરવી  હોય,  તો  તે  સિચવ ી, ગજુરાત 

જાહરે  સેવા  આયોગ, એરફોસર્  કચેરીની  સામે, છ-રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦  સમક્ષ 

રજૂઆત કરી શકે છે. 

 આયોગની કચેરી રા યમા ંમાત્ર એક જ  થળે આવેલી છે, તેમજ આયોગની કોઈ પ્રાદેિશક કે અ ય કચેરી 

નથી. 
 કચેર  શ  થવાનો સમય : સવાર ૧૦:૩૦ કલાક 

કચેર  બધં થવાનો સમય : સાં  ૧૮:૧૦ કલાક  

રસેસનો સમય : બપોર ૧૪-૦૦ કલાક થી ૧૪-૩૦ 
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નાગ રકોને મા હતી મળે તે માટ નીચેની સવલતો ઉપલ ધ છે:-  
o આયોગની હરાતો િનયત વતમાનપ ોમા ં િસ ધ કરવામા ંઆવે છે. 

o નોટ સ બોડસ  

o આયોગની વેબસાઈટ:- www.gpsc.gujarat.gov.in અને  
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  
(તાર ખ ૨૯.૦૬.૨૦૧૭ પછ ના ંઅપડ સ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in જોવા િવનતંી)  

o કચેર મા ંરકડ ુ ંિનર ણ :  

‘મા હતી અિધકાર અિધિનયમ–૨૦૦૫’ હઠળ હર મા હતી અિધકાર ીના પરામશમા ંયો ય કાયવાહ  હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  

o દ તાવેજોને નકલો મેળવવાની પ િત:  

‘મા હતી અિધકાર અિધિનયમ–૨૦૦૫’ હઠળ હર મા હતી અિધકાર ીના પરામશમા ંયો ય કાયવાહ  હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  

o ઉપલ ધ ુ ત િનયમ સં હ:  

‘મા હતી અિધકાર અિધિનયમ–૨૦૦૫’ હઠળ હર મા હતી અિધકાર ીના પરામશમા ંયો ય કાયવાહ  હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  

o હર તં ની વેબ-સાઈટ - www.gpsc.gujarat.gov.in અને  
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  

o હરખબરના ંઅ ય સાધનો:- 

o આયોગ તરફથી આયોગની વેબસાઈટ અને બહોળ  િસ ધી ધરાવતા વતમાનપ ોમા ંઅગ યની હરાત 

આપવામા ંઆવે છે. 

o આયોગ તરફથી જ ર /ખાસ ક સામા ં ઝુ ચેનલ તેમજ આકાશવાણી/ ૂરદશન પરથી અગ યની હરાત 

આપવામા ંઆવે છે. 

o આયોગની Android based Mobile Application GPSC (OFFICIAL)-GOOGLE PLAY 

STORE પર ઉપલ ધ છે. 

o આયોગનો Twitter Account (handle) @GPSC_OFFICIAL ઉપલ ધ છે. 

[* કરણઃ ૭, ૮,૧ર અને ૧૫ જુરાત હર સેવા આયોગની કચેર , ગાધંીનગર ને લા  ુપડતા નથી.] 

 


