
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જાહરેાત ક્રમાાંક: ૪૯/૨૦૧૮-૧૯ નર્મદા જળસપંતિ, પાણીપરુવઠા અને કલ્પસર તવભાગના તનયતં્રણ હઠેળના 

ર્દદનીશ ઇજનેર (યાતંત્રક), વગમ-૨ ની કુલ-૨૧ જગ્યાના ઉરે્દવાર પસદં કરવા ર્ાટે િા:૧૬/૦૮/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ 

કલાક થી િા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક સધુીર્ા ંઓનલાઈન અરજીઓ ર્ગંાવવાર્ા ંઆવેલ હિી. જે પનુ: 

િા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ કલાક) થી િા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ કલાક) સધુી Re-Open કરવાર્ા ંઆવે છે.  

નોંધ:- 

(૧) ઉરે્દવારોએ જાહરેાિ ક્રર્ાકં અને જગ્યાન ુનાર્ સ્પષ્ટ રીિે વાચીને ઓન લાઇન અરજી કરવી. ઓન 

લાઇન અરજી કરિી વખિે િર્ાર્ તવગિો અરજી પત્રકર્ા ંભયામ બાદ, િે તવગિોની ખાિરી કરીને 

ત્યારબાદ જ અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહશેે. 

(૨) કન્ફર્મ થયેલ અરજી પત્રકની તવગિો કે િેર્ા ંઉરે્દવારે આપેલ ર્ાહહિીર્ા ંક્ષતિ કે ચકૂ બાબિે સધુારો 

કરવાની રજૂઆિ/ તવનિંી ગ્રાહ્ય રાખવાર્ા ંઆવશે નહી. 

(૩) એક કરિા ંવધારે સખં્યાર્ા ંઅરજી કયામના હકસ્સાર્ા ંછેલ્લે કન્ફર્મ થયેલ અરજી પત્રક જ ર્ાન્ય રાખવાર્ા ં

આવશે. બબન અનાર્િ વગમના ઉરે્દવારો ર્ાટે છેલ્લ ે કન્ફર્મ થયેલ ફી સાથેન ુ અરજીપત્રક ર્ાન્ય 

રાખવાર્ા ંઆવશે.  

(૪) ઓન લાઇન જાહરેાિ ર્ાટેના ભરેલા અરજી પત્રક બબડાણ સહહિ આયોની કચેરીર્ા ંહાલ પરુિા ર્ોકલવા 

નહી, પરંત ુઆયોગ દ્વારા ર્ગંાવવાર્ા ંઆવે ત્યારેજ ર્ોકલવા તવનિંી છે. 

(૫) મળૂ જાહરેાિર્ા ંજે ઉરે્દવારોએ સાર્ાન્ય (General) કેટેગરીર્ા ંઅરજી કરેલ હોય અને હવે આતથિક રીિે 

અનાર્િ નો લાભ ર્ળવા પાત્ર હોય (એટલેકે જે ઉરે્દવારો હવે EWS Category ર્ા ંઆવિા હોય) 

િેર્ણ ેપનુ: EWS Category હઠેળ અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાિર્ા ંજે ઉરે્દવારોએ અરજી કરેલ 

છે અને જેર્ને આતથિક રીિે નબળા વગોના અનાર્િનો લાભ ર્ળવાપાત્ર નથી એવા ઉરે્દવારો એ 

સધુારેલ જાહરેાિ અન્વયે ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહી. અલબિ મળુ જાહરેાિર્ા ંઅરજી કરેલ ન 

હોય િેવા િર્ાર્ કેટેગરીના ઉરે્દવારો સધુારેલ જાહરેાિ અન્વયે અરજી કરી શકશે. ઉપલી વયર્યામદા 

ર્ાટે મળૂ જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખ ધ્યાને લેવાની રહશેે જ્યારે શૈક્ષબણક 

લાયકાિ અને અનભુવ ર્ાટે સધુારેલ જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખ ધ્યાને 

લેવાની રહશેે.  

(૬) આતથિક રીિે નબળા વગમના ઉરે્દવારોએ પરીક્ષા ફી અને અરજીપત્રક ફી ર્ાથંી મકુ્તિ આપવાર્ા ંઆવે છે.  

(૭) આતથિક રીિે નબળા વગમના ઉરે્દવારોએ સાર્ાજજક ન્યાય અને અતધકારીિા તવભાગના િા.૨૫-૦૧-

૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રર્ાકં: ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયિ થયેલ નમનૂા અગ્રેજીર્ા ં

“Annexure-KH” અથવા ગજુરાિીર્ા ં“પહરતશષ્ટ-ગ” મજુબન ુપ્રર્ાણપત્ર રજૂ કરવાન ુરહશેે.    

 

 

 



આ જાહરેાિ અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરિા પહલેા ં‘જાહરેાિની સાર્ાન્ય જોગવાઈઓ’ અને ઓનલાઈન 

અરજી કરવાની રીિ િેર્જ અરજી ફી ભરવાની રીિ અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીસબોડમ પર િથા 
આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા તવનિંી છે.  ત્યારબાદ જ ઉરે્દવારે 

અરજી કરવાની રહશેે.  

પ્રાથતર્ક કસોટીની સબૂચિ િાાઃ ૨૩-૦૬-૨૦૧૯  

પ્રાથતર્ક કસોટીના પહરણાર્નો સબૂચિ ર્હહનો:- ઓગષ્ટ-૨૦૧૯ 

રૂબરૂ મલુાકાિનો સબૂચિ ર્હહનો:- નવેમ્બર-૨૦૧૯  

આખરી પહરણાર્:- રૂબરૂ મલુાકાિ પણૂમ થયાના ૧૦ કાર્કાજના હદવસો દરમ્યાન પ્રતસધ્ધ કરવાર્ા ંઆવશે. 

જગ્યાનુ ંનાર્:-  નર્મદા જળસપંતિ, પાણીપરુવઠા અને કલ્પસર તવભાગના ર્દદનીશ ઇજનેર (યાતંત્રક), વગમ-
૨ ની કુલ-૨૧ જગ્યા 

ક્રર્ સવંગમનુ ંનાર્ કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી ર્હહલા ઉરે્દવાર ર્ાટે 

અનાર્િ જગ્યાઓ 

૧ બબન અનાર્િ ૦૯ ૦૨ 
૨ આતથિક રીિે નબળા વગમ ૦૨ ૦૦ 

૩ સા. અને શૈ. પ. વગમ ૦૨ ૦૦ 

૪ અનસુબૂચિ જાતિ ૦૦ ૦૦ 

૫ અનસુબૂચિ જનજાતિ ૦૮ ૦૨ 

 
કુલ ૨૧ ૦૪ 

નોંધ:  

૧. ર્હહલાઓ ર્ાટેની અનાર્િ જગ્યા ર્ાટે જે િે કેટેગરીર્ા ંજો ર્હહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય િો િે 

જગ્યા િે કક્ષાના પરુુષ ઉરે્દાવારને ફાળવી શકાશે. 

૨. બબન અનાર્િ કેટેગરીની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી ર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટેની અનાર્િ જગ્યાઓ િથા 
આતથિક રીિે નબળા વગમ, સા.શૈ.પ.વગમ, અન.ુજાતિ અને અન.ુજનજાતિ ર્ાટેની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી 
ર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટેની અનાર્િ જગ્યાઓ પર પસદંગી જે િે કેટેગરીના ઉરે્દવારો િથા િે પૈકી ર્હહલા 
ઉરે્દવારોએ પસદંગીની પ્રહક્રયા દરમ્યાન પ્રાપ્િ કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંતંધિ સેવાની કાયમક્ષર્િા 
જાળવી રાખવા તનયિ કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવાર્ા ંઆવશે. 

૩. અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો બબન-અનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરી શકશે અને િે સજંોગોર્ા ંિેઓને બબન-

અનાર્િની કક્ષા ર્ાટેના ધોરણો લાગ ુપડશે. 

૪. ઉતિ જગ્યા ર્ાટે શારીહરક તવકલાગંિા ધરાવિા ઉરે્દવારો ર્ાટે અનાર્િ રાખવાર્ા ંઆવેલ નથી. પરંત,ુ 

OL, OA અને HH (H.H.-Hearing Handicapped) ૪૦ ટકા કે િેથી વધ ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુીની શારીહરક 

અશકિિા ધરાવિા ઉરે્દવારો અરજી કરી શકશે. 

(1) Educational Qualification: Possess, a degree in Engineering (Mechanical) obtained from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution  recognized as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956.  

(2) ગજુરાિ મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરિી (સાર્ાન્ય) તનયર્ો, ૧૯૬૭ર્ા ંઠરાવ્યા પ્રર્ાણેની કોમ્પ્યટુરના 
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવિો હોવો જોઇશે; અને 

(3) ગજુરાિી અથવા હહન્દી અથવા િે બને્નનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવિો હોવો જોઇશે.   

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


પગાર ધોરણ:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેડ પે- રૂ. ૪૬૦૦ ) 

          આરઓપી-૨૦૧૬ મજુબ, રૂ. ૪૪,૯૦૦ – ૧,૪૨,૪૦૦ (પે-રે્ટ્રીક્ષ લેવલ-૮)   

ઉંર્ર:- ૩૫ વષમથી વધ ુનહીં.   
(૧) ઉંર્ર મળૂ જાહરેાિર્ા ંઅરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ ગણવાર્ા ંઆવશે. 

(૨) જાહરેાિર્ા ંઉપલી વયર્યામદા આપવાર્ા ંઆવેલ છે, િેર્ા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાિના આતથિક રીિે નબળા વગમ, 
અનસુબૂચિ જાતિ, અન.ુજનજાતિ અને 

સા.અને શૈ.પ.વગમના પરુૂષ ઉરે્દવાર 

પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 

૨ બબન અનાર્િ વગોના ર્હહલા ઉરે્દવાર પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 
૩ મળૂ ગજુરાિના આતથિક રીિે નબળા વગમ, 

અનસુબૂચિ જાતિ, અન.ુજન જાતિ અને 

સા.અને શૈ.પ.વગમના ર્હહલા ઉરે્દવાર- 

દસ વષમ (વધરુ્ા ં વધ ુ ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં (આ 

છૂટછાટર્ા ંર્હહલા ર્ાટેની છૂટછાટ કે જે પાચં વષમની 
છે િેનો સર્ાવેશ થઇ જાય છે.) 

૪  શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉર્ેદવારો :- પરંત ુ  હલનચલનની ખાર્ી ધરાવિા ં OA, OL અને HH 

પ્રકારની તવકલાગંિા ધરાવિા ઉરે્દવારો પાત્ર ગણાશે. જેર્ા ંHH  કેટેગરીના ર્ાટે 40% થી 100% 

સધુીની તવકલાગંિા હોય િેવા ઉરે્દવારો પાત્ર ગણાશે.  અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારો હોય િેઓને 
જ ર્ેડીકલ બોડમના િબીબી પ્રર્ાણપત્રને આધીન ૧૦ વષમ સધુીની છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર રહશેે. આ તસવાય અન્ય 

શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉર્ેદવારો અરજી કરવાન ેપાત્ર નથી. (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 
૫  ગજુરાિ સરકારના કર્મચારીઓ કે જેઓ ગજુરાિ 

સરકારની નોકરીર્ા ં કાયર્ી ધોરણ ે અથવા 
હગંાર્ી ધોરણ ે સળંગ છ ર્ાસ સધુી કાર્ગીરી 
બજાવિા હોય અને િેઓની પ્રથર્ તનર્ણ ૂકં 

જાહરેાિર્ાનંી જગ્યાર્ા ં દશામવેલ વયર્યામદાની 
અંદર થયેલ હોય િેવા કર્મચારીઓ  

(૧) જાહરેાિર્ા ંલાયકાિ િરીકે અનભુવ ર્ાગંેલ હોય િો 
ઉપલી વયર્યામદા લાગ ુપડશે નહીં  
(૨) જાહરેાિર્ા ંઅનભુવન ેલાયકાિ િરીકે ર્ાગંેલ ન હોય 

પરંત ુ ઇજનેરી,િબીબી,ખેિી તવષયક,પશ ુ બચહકત્સાની 
પદવી કે હડપ્લોર્ાની જગ્યા પર તનર્ણ ૂકં પાર્ેલ 

કર્મચારીને જાહરેાિર્ાનંી આવી લાયકાિવાળી જગ્યા 
(Any such post) ર્ાટે ઉપલી વયર્યામદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાિર્ા ં દશામવેલ જગ્યા ર્ાટે અનભુવ એક 

લાયકાિ િરીકે ર્ાગંેલ ન હોય ત્યારે જે સવંગમર્ાથંી 
બઢિી ર્ળવાપાત્ર હોય િેર્ા ંફરજ બજાવિા કર્મચારીન,ે 

િેઓએ બજાવેલ સેવાના સર્ય અથવા વધરુ્ા ંવધ ુપાચં 

વષમની છૂટછાટ િે બ ેપૈકી જે ઓછ ંહોય િેટલી છૂટછાટ 

ર્ળશે.     
 

 

 

 

  (આશા શાહ) 

સાંયકુત સચિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
  



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગરરકત્વ:- 

ઉરે્દવાર, (ક) ભારિનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભિૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) તિબેટનો તનવામતસિ જે ભારિર્ા ં કાયર્ી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ં
ભારિર્ા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) મળૂ ભારિીય વ્યક્તિ કે જે ભારિર્ા ંકાયર્ી વસવાટ કરવાના 
ઇરાદાથી પાહકસ્િાન, પવૂમપાહકસ્િાન (બાગં્લાદેશ), બર્ામ (મ્યાનર્ાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા 
પવૂમઆહિકાના દેશો, સયંતુિ પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, ર્લાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા તવયેટનાર્થી 
સ્થળાિંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરંત ુ પેટાક્રર્ાકં (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)ર્ા ંઆવિા ઉરે્દવારોના 
હકસ્સાર્ા ંસરકારે પાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 

નોંધ:-જે ઉરે્દવારના હકસ્સાર્ા ં પાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર જરૂરી હોય િેવા ઉરે્દવારનુ ં અરજીપત્રક આયોગ 

તવચારણાર્ા ંલેશે અને જો તનર્ણકૂ ર્ાટે િેર્ના નાર્ની ભલાર્ણ કરવાર્ા ંઆવશે િો રાજ્ય સરકાર િેર્ના 
હકસ્સાર્ા ંપાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર આપવાની શરિે કાર્ચલાઉ તનર્ણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 

(૧) ઓનલાઇન જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કન્ફર્મ કરીને બબન અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારોએ પોસ્ટ ઓહફસર્ા ં
અથવા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સતવિસ ચાર્જ જર્ા કરાવવાની રહશેે. જ્યારે અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારોએ 

િથા શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારોએ પોસ્ટ ઓહફસર્ા ં ફી જર્ા કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફર્મ 
થયેલ અરજીપત્રકની નકલ િથા પ્રર્ાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસર્ા ંજર્ા કરાવવાના નથી. પરંત ુ

અરજીપત્રકની નકલ પોિાની પાસે રાખવાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એર્.એસ./ટપાલ/આયોગની 
વેબસાઈટના ર્ાધ્યર્થી અરજીપત્રક જર્ા કરાવવાનો સદેંશો ર્ળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રર્ાણપત્રો સાથે 

અરજીપત્રક આયોગની કચેરીર્ા ંર્ોકલવાનુ ંરહશેે.  

(૨) જો એક કરિા ંવધ ુજાહરેાિ ર્ાટે અરજી કરવાની હોય િો દરેક જાહરેાિ ર્ાટે અલગ અલગ અરજી 

કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

(૩) અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો જો બબનઅનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરે િો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અબગ્રર્ નકલ તવચારણાર્ા ંલેવાર્ા ંઆવશે નહી.  

(૫) અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો ર્ાટે જાહરેાિર્ાઅંનાર્િ જગ્યાઓ દશામવેલ ન હોય ત્યા ંઆવા ઉરે્દવારો 
બબનઅનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરીશકશે અને િેને બબનઅનાર્િના ધોરણો લાગ ુપડશે. 

(૬) જાહરેાિર્ા ંર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જગ્યાઓ અનાર્િ નહોય િો પણ જે િે કેટેગરીર્ા ંર્હહલા ઉરે્દવારો 
અરજી કરી શકે છે. 

(૭) જાહરેાિર્ા ંજે િે કેટેગરીર્ા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી ર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે અમકુ જગ્યાઓ અનાર્િ  હોય 

ત્યારે ર્હહલા ઉરે્દવારોની અનાર્િ જગ્યાઓ તસવાયની બાકી રહિેી જગ્યાઓ ફતિ પરુુષ ઉરે્દવારો ર્ાટે 

અનાર્િ છે િેર્ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ િેર્જ ર્હહલા ઉરે્દવારોની પસદંગી ર્ાટે તવચારણા 
થઇ શકે છે, પરુુષ િેર્જ ર્હહલા ઉરે્દવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.િ. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા 
ર્હહલા ઉરે્દવાર ર્ાટે અનાર્િ છે પરંત ુબાકી રહિેી ૦૭ જગ્યા સારે્ ર્હહલા ઉરે્દવાર પણ પસદંગી પાર્ી 
શકે છે.) 

(૮) જાહરેાિર્ા ં ર્ાત્ર ર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જગ્યાઓ અનાર્િ હોય િો પણ જે િે કેટેગરીર્ા ં પરુુષ  

ઉરે્દવાર અરજી કરી શકે છે કેર્ કે ર્હહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ ન થાય િો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી ર્ાટે 

પરુુષ ઉરે્દવારોની તવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ ર્હહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જ અનાર્િ હોય અને િે 



જગ્યા ઉપર ર્હહલા ઉરે્દવારો પરેુપરુા પસદંગી પારે્ જેટલી સખં્યાર્ા ંપસદંગી પારે્ િો િેર્ને જ પ્રથર્ 

તવચારણાર્ા ંલવેાના થશેઅને કોઇ ર્હહલા ઉરે્દવાર પસદં ન થાય કે ઓછા ર્હહલા ઉરે્દવાર પસદં થાય િો 
િેટલા પ્રર્ાણર્ા ંપરુુષ ઉરે્દવારોને ધ્યાનર્ા ંલેવાર્ા ંઆવશે.(દા.િ.કુલ ૧૦ જગ્યા ર્હહલા ઉરે્દવાર ર્ાટે 

અનાર્િ છે અને ૦૮ ર્હહલા ઉરે્દવાર પસદં થાય છે િો ૦૨ પરુુષ ઉરે્દવારો પસદંગી પાર્ી શકે છે.) 

(૯) ઓનલાઇન જાહરેાિ ર્ાટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નબંર પર ઉરે્દવાર ઉપક્સ્થિ રહ્યા હોય િે જ 

અરજીપત્રક) બબડાણ સહહિ આયોગની કચેરીર્ા ંહાલ પરૂિા ર્ોકલવા નહીં, આયોગ દ્રારા જયારે ર્ગંાવવા 
આવે ત્યારે જ ર્ોકલી આપવા.   

૩. જન્મ તારીખ:- 

(૧) જન્ર્ િારીખના પરુાવા ર્ાટે એસ. એસ. સી. બોડમ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રર્ાણપત્ર જ ર્ાન્ય 

રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રર્ાણપત્રર્ા ંદશામવેલ જન્ર્-િારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉરે્દવારર્ાને િો સક્ષર્ અતધકારીએ 

આપેલ વય અને અતધવાસના પ્રર્ાણપત્રની પ્રર્ાબણિ નકલ ર્ોકલવાની રહશેે. આ પ્રર્ાણપત્રર્ા ંઅતધકૃિ 

અતધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે િેઓએ એસ.એસ. સી. કે િેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રર્ાણપત્ર 

િપાસેલ છે અને પોિાની સર્ક્ષ રજૂ કરવાર્ા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉરે્દવારની સાચી જન્ર્િારીખ 

............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે િેની સર્કક્ષ પરીક્ષાના પ્રર્ાણપત્રર્ા ંદશામવેલ જન્ર્િારીખ કરિા ં જુદી 
છેિથા ર્ાનવાને પરુત ુ ં કારણ છે. ઉરે્દવારે રજુ કરેલ વય અને અતધવાસનુ ં પ્રર્ાણપત્ર િેની 
તવશ્વાસહિામ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો તનણમય આયોગ દ્વારા લેવાર્ા ંઆવશે. 

(૨) ઉરે્દવારે અરજી પત્રકર્ા ંદશામવેલ જન્ર્-િારીખર્ા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

૪.વયમયાાદા:- 
(૧) ઉંર્ર મળૂ જાહરેાિર્ા ંઅરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ ગણવાર્ા ંઆવશે. 

(૨) જાહરેાિર્ા ંઉપલી વયર્યામદા આપવાર્ા ંઆવેલ છે, િેર્ા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર છે. 

૧ મળૂ ગજુરાિના આતથિક રીિે નબળા વગમ, 

અનસુબૂચિ જાતિ, અન.ુજનજાતિ અને 

સા.અને શૈ.પ.વગમના પરુૂષ ઉરે્દવાર 

પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 

૨ બબન અનાર્િ વગોના ર્હહલા ઉરે્દવાર પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 

૩ મળૂ ગજુરાિના આતથિક રીિે નબળા વગમ, 

અનસુબૂચિ જાતિ, અન.ુજન જાતિ અને 

સા.અને શૈ.પ.વગમના ર્હહલા ઉરે્દવાર- 

દસ વષમ (વધરુ્ા ં વધ ુ ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં (આ 

છૂટછાટર્ા ંર્હહલા ર્ાટેની છૂટછાટ કે જે પાચં વષમની 

છે િેનો સર્ાવેશ થઇ જાય છે.) 

૪  શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉર્ેદવારો :- પરંત ુ  હલનચલનની ખાર્ી ધરાવિા ં OA, OL અને HH 

પ્રકારની તવકલાગંિા ધરાવિા ઉરે્દવારો પાત્ર ગણાશે. જેર્ા ંHH  કેટેગરીના ર્ાટે 40% થી 100% 

સધુીની તવકલાગંિા હોય િેવા ઉરે્દવારો પાત્ર ગણાશે.  અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારો હોય િેઓને 

જ ર્ેડીકલ બોડમના િબીબી પ્રર્ાણપત્રને આધીન ૧૦ વષમ સધુીની છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર રહશેે. આ તસવાય અન્ય 

શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉર્ેદવારો અરજી કરવાન ેપાત્ર નથી. (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ા)ં 

૫  ગજુરાિ સરકારના કર્મચારીઓ કે જેઓ ગજુરાિ 

સરકારની નોકરીર્ા ં કાયર્ી ધોરણ ે અથવા 

હગંાર્ી ધોરણ ે સળંગ છ ર્ાસ સધુી કાર્ગીરી 

(૧) જાહરેાિર્ા ંલાયકાિ િરીકે અનભુવ ર્ાગંેલ હોય િો 

ઉપલી વયર્યામદા લાગ ુપડશે નહીં  

(૨) જાહરેાિર્ા ંઅનભુવન ેલાયકાિ િરીકે ર્ાગંેલ ન હોય 



બજાવિા હોય અને િેઓની પ્રથર્ તનર્ણ ૂકં 

જાહરેાિર્ાનંી જગ્યાર્ા ં દશામવેલ વયર્યામદાની 

અંદર થયેલ હોય િેવા કર્મચારીઓ  

પરંત ુ ઇજનેરી,િબીબી,ખેિી તવષયક,પશ ુ બચહકત્સાની 

પદવી કે હડપ્લોર્ાની જગ્યા પર તનર્ણ ૂકં પાર્ેલ 

કર્મચારીને જાહરેાિર્ાનંી આવી લાયકાિવાળી જગ્યા 

(Any such post) ર્ાટે ઉપલી વયર્યામદા લાગ ુપડશે નહીં 

(૩) જાહરેાિર્ા ં દશામવેલ જગ્યા ર્ાટે અનભુવ એક 

લાયકાિ િરીકે ર્ાગંેલ ન હોય ત્યારે જે સવંગમર્ાથંી 

બઢિી ર્ળવાપાત્ર હોય િેર્ા ંફરજ બજાવિા કર્મચારીન,ે 

િેઓએ બજાવેલ સેવાના સર્ય અથવા વધરુ્ા ંવધ ુપાચં 

વષમની છૂટછાટ િે બ ેપૈકી જે ઓછ ંહોય િેટલી છૂટછાટ 

ર્ળશે.     

૫. શૈક્ષચિક લાયકાત:- 

(૧) ઉરે્દવાર જાહરેાિર્ા ં દશામવેલ શૈક્ષબણક લાયકાિ સધુારેલ જાહરેાિની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
િારીખના રોજ ધરાવિા હોવા જોઇએ. 

(૨) ઉરે્દવારે શૈક્ષબણક લાયકાિ ર્ાન્ય યતુનવતસિટી/સસં્થાર્ાથી રે્ળવેલ હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉરે્દવારે અરજી સાથે ર્ાન્ય યતુનવતસિટી/સસં્થાના ગણુપત્રક (બધા જ વષો/સેરે્સ્ટર) અને પદવી 
પ્રર્ાણપત્રોની સ્વય ંપ્રર્ાબણિ નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયમ દ્વારા અપાયેલ પ્રર્ાણપત્ર ર્ાન્ય 

ગણવાર્ા ંઆવશે નહી. 
(૪) શકૈ્ષબણક લાયકાિ કાર્ચલાઉ ધોરણ ેર્ાન્ય રાખવી િેવો ઉરે્દવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે 

નહી. 
(૫) જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ લાયકાિની સર્કક્ષ લાયકાિ ઉરે્દવાર ધરાવે છે િેવો િેર્નો હક્ક દાવો હોય િો 
આવા ઉરે્દવારે સર્કક્ષિા પ્રસ્થાતપિ કરિા આદેશો/અતધકૃિિાની તવગિો આપવાની રહશેે. 

૬. અનભુવ :- 

(૧) ર્ાગંલે અનભુવ સધુારેલ જાહરેાિની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ ગણવાર્ા ંઆવશે. 

(૨) (અ) જાહરેાિર્ા ંઅન્યથા જોગવાઇ કરવાર્ા ંન આવી હોય િો જરૂરી લાયકાિો રે્ળવવાર્ા ંઆવે િે 

િારીખથી, (બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના સદંભમર્ા ંઅનભુવ ગણવાર્ા ંઆવશે. 

(૩) ઉરે્દવારે અરજીર્ા ંજે અનભુવ દશામવેલ હોય િેના સર્થમનર્ા ંઅનભુવનો સર્યગાળો (હદવસ, ર્ાસ, 

વષમ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની તવગિો િથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/રે્ળવેલ અનભુવની તવગિો 
સાથેનુ ંપ્રર્ાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આવુ ંપ્રર્ાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેડ પર સક્ષર્ સત્તાતધકારીની સહી 
અને િારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૪) ઉરે્દવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રર્ાણપત્રર્ા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની તવનિંી ર્ાન્ય રાખવાર્ા ં
આવશે નહીં. અરજી કયામ પછી અનભુવના નવા પ્રર્ાણપત્રો સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંત્રત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે 

ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગિતરીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

 



૭. અનસુચૂિત જાત્રત, અનસુચૂિત જનજાત્રત, સામાજજક અને શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગા અને આત્રથિક રીતે નબળા 
વગા:- 
(૧) મળૂ ગજુરાિના અનસુબુચિ જાતિ, અનસુબુચિ જનજાતિ, આતથિક રીિે નબળા વગમ અને સાર્ાજજક અને 

શૈક્ષબણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારોને જ અનાર્િ વગમના ઉરે્દવાર િરીકે લાભ ર્ળશે. 

(૨) આતથિક રીિે નબળા વગમ અને સાર્ાજજક અને શકૈ્ષબણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારો વગમની તવગિ 

અરજીપત્રકર્ા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબાંત્રધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 

વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથાનમાાં સક્ષમ અત્રધકારી દ્વારા ત્રનયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવેલ જાત્રત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાત્રત 

પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 

પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત 

વગામાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) (અ) સામાજજક અને શૈક્ષચિક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અત્રધકારરતા ત્રવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી ત્રનયત થયેલ ગજુરાતી નમનુા 
‘પરરત્રશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં  અથવા ઉક્ત ત્રવભગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી ત્રનયત કરાયેલ ગજુરાતી 
નમનુા ‘પરરત્રશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં  પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(બ) “ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહી હોવા અંગેના પ્રમાિપત્ર” નાિાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૧૮-૧૯ 

દરમ્યાન ઇસ્ય ુકરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અવત્રધ ઇસ્ય ુથયા વર્ા સરહત ત્રિ નાિાકીય વર્ાની રહશેે તેવો 
ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલ હોય તેવ.ુ નાિાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ માાં ઇસ્ય ુ કરાયેલ પ્રમાિપત્રની અવત્રધ 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ પરૂી થતી હોઇ ત્રવશેર્ સાંજોગોમાાં મળૂ જાહરેાત વખતે ૨૦૧૬-૧૭ન ુ NCLC 

પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાત ુ હોઇ જાહરેાત રીઓપન વખતે પિ તેને માન્ય ગિવામાાં આવશે અને જો કોઇ 

ઉમેદવાર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પછી અરજી કરે અને વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ ન ુ NCLC રજૂ કરે તો પિ ગ્રાહ્ય 

રાખવામાાં આવશે. પરાંત ુઆવ ુપ્રમાિપત્ર સાંબાંત્રધત જાહરેાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 

સધુીમાાં ઇસ્ય ુકરાયેલ હોવ ુજોઇએ.  

નોંધ: ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહી હોવા અંગેના પ્રમાિપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃતી તથા સમયગાળા અને 

અવત્રધના અથાઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પરરપત્રોની જોગવાઇઓ આખરી ગિાશે. 

(ક) પરરિીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાિપત્ર તેમના માતા-ત્રપતાની આવકના સાંદભામાાં રજુ કરવાનુાં 
રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્રતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની 
અરજી રદ કરવામાાં આવશે. જો કોઇ ઉમેદવારે ત્રનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઇસ્ય ુથયેલ ત્રનયત નમનૂાનુાં 
પ્રમાિપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગિવામાાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત 

જગ્યા સામે પિ ત્રવિારિામાાં લેવામાાં આવશે નરહ. 

(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ નહી થવા અંગેનુાં પ્રમાિપત્ર’ ની 
ત્રવગતો જિાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો આવાાં પ્રમાિપત્રમાાં કોઇ ભલૂ હોવાને 

કારિે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાિપત્ર મેળવે તો પિ સામાજજક અને શૈક્ષચિક 

રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઇન અરજીમાાં જિાવેલ પ્રમાિપત્ર જ માન્ય 

રહશેે. 



(ઇ) ઉન્નત વગામાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાિપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે.  

પ્રમાિપત્રની અવત્રધ હવે ત્રિ વર્ાની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઇપિ માપદાંડમાાં આ અવત્રધ દરમ્યાન 

ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈત્રછક જાહરેાત સાંબાંત્રધત ઉમદવારે તથા તેના માતા-ત્રપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબાંત્રધત 

સત્તાત્રધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાિપત્રમાાં કોઇ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને 

કરવાની રહશેે. ઉમદવાર/માતા-ત્રપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઇપિ ત્રવગતો છૂપાવશે તો તેઓ 

કાયદેસરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત 

વગામાાં સમાવેશ નહી થવા અંગેનુાં પ્રમાિપત્ર મેળવવા માટેના કોઇપિ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્વૈત્રછક 

જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમદવાર/માતા-ત્રપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે.         

(૭) સરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની સાથે 

ત્રનયત ધોરિો (અથાાત વયમયાાદા, અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય 

તેના કરતાાં વધ ુ ત્રવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા ત્રસવાય પોતાની ગિુવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે 

તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગિતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાત્રત અંગે જે ત્રવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ત્રવનાંતી માન્ય 

રાખવામાાં આવશે નહી. 
(૯) આત્રથિક રીતે નબળા વગાના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અત્રધકારીતા ત્રવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ના 
ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્રનયત થયેલ નમનૂા અગે્રજીમાાં “Annexure-KH” અથવા 
ગજુરાતીમાાં “પરરત્રશષ્ટ-ગ” મજુબન ુપ્રમાિપત્ર રજૂ કરવાન ુરહશેે.   

૮. માજી સૈત્રનક 

(૧) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારોએ અરજીપત્રકર્ા ંતવગિો આપવાની રહશેે. 

(૨) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ ર્ોકલવાની રહશેે. 

૯. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારોએ અરજીપત્રકર્ા ંતવગિો આપવાની રહશેે. 

(ખ) શારીહરક અશતિિા ૪૦% કે િેથી વધ ુ હોય િેવા ઉરે્દવારને જ શારીહરક અશતિિાનો લાભ 

ર્ળવાપાત્ર રહશેે. શારીહરક અશતિિાનો લાભ રે્ળવવા ઇચ્છિા ઉરે્દવારે (૧) શ્રવણનીખાર્ી (૨) 
હલનચલન અશતિિા અથવા ર્ગજનો લકવો િે પૈકીની કઇ શારીહરક અશતિિા છે િે દશામવવુ.ં 
(ગ) જાહરેાિર્ા ં શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારો ર્ાટે અનાર્િ જગ્યા દશામવેલ ન હોય, પરંત ુ

જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારોને પાત્ર ગણેલ હોય િેઓ િે 

જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસગંે ઉંર્રર્ા ંછૂટછાટ ર્ળશે. 

(ઘ) શારીહરક અશતિિા ધરાવિા ઉરે્દવારે િેના સર્થમનર્ા ંસાર્ાન્ય વહીવટ તવભાગના િા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના 
પહરપત્ર ક્રર્ાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી તનયિ થયેલ નમનૂાર્ા ં સરકારી હોક્સ્પટલના 
સતુપ્રટેન્ડને્ટ/તસતવલ સર્જન/રે્ડીકલ બોડમ દ્વારા આપવાર્ા ંઆવેલ પ્રર્ાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ 

ર્ોકલવાની રહશેે. જો પ્રર્ાણપત્રની નકલ સારે્લ કરવાર્ા ંનહીં આવેલ હોય િો િે પાછળથી સ્વીકારવાર્ા ં
આવશે નહીં શારીહરક અશતિ ઉરે્દવાર િરીકેનો લાભ ર્ળવાપાત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શારીહરક અશતિ ઉરે્દવારોના હકસ્સાર્ા ંઅરજી કયામની િારીખ બાદ ભરિી પ્રહક્રયાના કોઇ પણ િબકે્ક 

જે કોઇ ઉરે્દવાર “Physical Disabled”  (શારીહરક અશતિ) બને અને િે અંગે જરૂરી દસ્િાવેજો/પરૂાવાઓ રજુ 

કરે િો િેવા ઉરે્દવારની રજૂઆિ ર્ળ્યા િારીખ પછીના ભરિી પ્રહક્રયાના જે પણ િબક્કા બાકી હોય િે 

િબક્કાથી જ િેવા ઉરે્દવારને “PD” (શારીહરક અશતિ) ઉરે્દવાર િરીકેના ર્ળવાપાત્ર િર્ાર્ 



લાભ/છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર થશે. આવા લાભો કે છૂટછાટ ભરિી પ્રહક્રયાના પણુમ થયેલ િબક્કા ર્ાટે પશ્વાદવિી 
અસરથી આપી શકાશે નહહ. 

૧૦. મરહલા ઉમેદવાર 

 ર્હહલાઓની અનાર્િ જ્ગગ્યાઓ ર્ાટે જો યોગ્ય ર્હહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય િો િેની જગ્યા 
જે િે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉરે્દવારોને ફાળવી શકાશે. 

જો ઉરે્દવારનો સર્ાવેશ અનાર્િ વગમ, ર્ાજી સૈતનક, શારીહરક અશતિિા, ર્હહલા કે તવધવા પૈકીના 
તવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ તવકલ્પોર્ા ંથિો હોય િેવા હકસ્સાર્ા ંિેને લાગ ુપડિા તવકલ્પો પૈકી જેર્ા ંવધ ુ

લાભ ર્ળવાપાત્ર હશે િે ર્ળશે. 

૧૧. ત્રવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉરે્દવાર તવધવા હોય િો અરજીપત્રકર્ા ં િે કોલર્ સારે્ “હા” અવશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુ  પડતુ ં
નથી” એર્ દશામવવુ ં. 
(૨) તવધવા ઉરે્દવારે જો પનુ:લગ્ન કરેલ હોય િો અરજી પત્રકર્ા ંિે કોલર્ સારે્ “હા” અચકૂ લખવુ ંઅન્યથા 
“લાગ ુપડતુ ંનથી” એર્ દશામવવુ ં. 
(૩) તવધવા ઉરે્દવારે પનુ:લગ્ન કરેલ ન હોય અને તવધવા ઉરે્દવાર િરીકે લાભ રે્ળવવા ઇચ્છિા હોય િો 
અરજી સાથે પનુ:લગ્ન કરેલ નથી િેવી એહફડતેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪) તવધવા ઉરે્દવારને સરકારની પ્રવિમર્ાન જોગવાઈ મજુબ િેઓએ રે્ળવેલ ગણુર્ા ંપાચં ટકા ગણુ 

ઉરે્રવાર્ા ંઆવશે. 

(પ) કોઇ ર્હહલા ઉરે્દવાર જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કરે િે સર્યે ‘’તવધવા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયામ બાદ 

અથવા જાહરેાિ પ્રતસધ્ધ થયાની છેલ્લી િારીખ વીિી ગયા બાદ અથવા ભરિી પ્રહક્રયાના કોઇપણ િબકે્ક 

“તવધવા” બને અને િે અંગ ેજરૂરી દસ્િાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે િો િેની રજુઆિ ર્ળ્યા િારીખ પછીના 
ભરિી પ્રહક્રયાના જે પણ િબકકા બાકી હોય િે િબકકાથી જ િેવા ર્હહલા ઉરે્દવારોને ‘’તવધવા ર્હહલા 
ઉરે્દવાર‘’ િરીકેના લાભ આપવાર્ા ંઆવશે.  

૧૨. ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 

(૧) ગજુરાિ સરકારના સરકારી/અધમસરકારી/સરકાર હસ્િકના કોપોરેશન/કંપનીઓર્ા ં સેવા બજાવિા 
અતધકારીઓ/કર્મચારીઓ આયોગની જાહરેાિના સદંભમર્ા ં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને િેની જાણ 

ઉરે્દવારે પોિાના તવભાગ/ખાિા/કચેરીને અરજી કયામની િારીખથી હદન-૭ ર્ા ંઅચકૂ કરવાની રહશેે. જો 
ઉરે્દવારના તનયોતિા િરફથી અરજી ર્ોકલવાની છેલ્લી િારીખ બાદ ૩૦ હદવસર્ા ં અરજી કરવાની 
પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવાર્ા ંઆવશે િો િેઓની અરજી નાર્જુંર કરી ઉરે્દવારી રદ કરવાર્ા ં
આવશે. 

(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીર્ા ંહોય િેવા ઉરે્દવારે ખાિા ર્ારફિ 

અરજી ર્ોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે તનર્ણકૂ અતધકારીનુ ંના વાધંા પ્રર્ાણપત્રરજુ કરવાનુ ં
રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાિ સર્યે ઉરે્દવારે સક્ષર્ અતધકારી દ્વારા આપવાર્ા ંઆવેલ ના વાધંા પ્રર્ાણપત્ર રજુ 

કરવાનુ ંરહશેે. 

 

 



૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાિ જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધમ સરકારી/સરકાર 

હસ્િકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉરે્દવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય િો િેની તવગિ અરજીપત્રકર્ા ં
આપવાની રહશેે. જો ઉરે્દવારનો ગેરલાયકનો સર્ય ચાલ ુહશે િો આવા ઉરે્દવારની અરજી રદ થવાને 

પાત્ર બનશે. 

૧૪. ફરજજયાત ત્રનવતૃ્રત્ત, રુખસદ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉરે્દવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્િકની કંપની કે બોડમ કોપોરેશનર્ાથંી ક્યારેય પણ ફરજજયાિ 

તનવતૃત્ત, રુખસદ કે બરિરફ કરવાર્ા ંઆવેલ હોય િો અરજીપત્રકર્ા ંિેની તવગિ આપવાની રહશેે. 

૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

(૧) આ જગ્યાની ત્રનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પરક્રયા અનસુરવાની થાય છે. જે માટે The Gujarat 

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, તથા The Gujarat Public Service 

Commission Procedure (Amendment) Rules 2017 અનસુાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાથત્રમક કસોટી અને 

રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથત્રમક કસોટીના ગિુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની િકાસિી કરી 
ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં 
તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથત્રમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે, અને ઉમેદવારોએ 

સ્વખિે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. 

(૨) પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગિુ આખરી પસાંદગી માટે ગિવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના 
થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગિુ હશે તો તેમને રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી િકાસિીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે ત્રવિારિામાાં લેવામાાં આવશે 

નહી. 
(૩) પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગિુમાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંત્રધત ત્રવર્યના ૨૦૦ ગિુ 

માટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગિુભાર પ્રાથત્રમક કસોટીના ૩૦૦ ગિુમાાંથી મેળવેલ ગિુ અને ૫૦ 

ટકા ગિુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગિુમાાંથી મેળવેલ ગિુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથત્રમક 

કસોટીમાાં ૩૦૦ ગિુમાાંથી મેળવેલ ગિુને ૫૦ ટકા ગિુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગિુમાાંથી મેળવેલ 

ગિુને ૫૦ ટકા ગિુભાર ગિી કુલ ૧૦૦ ગિુમાાંથી ગિુ આપવામાાં આવશે. 

સ્પષ્ટીકરિ:- જો ઉમેદવારે પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગિુમાાંથી ૧૫૦ ગિુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં 
૧૦૦ ગિુમાાંથી ૬૦ ગિુ મેળવશે તો લેચખત પ્રાથત્રમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગિુભાર મજુબ ૨૫ ગિુ અને રૂબરૂ 

મલુાકાતના ૫૦ ટકા ગિુભાર મજુબ ૩૦ ગિુ એમ કુલ ૫૫ ગિુ થશે. 

(૫) પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંિ ત્રવકલ્પ 

આપવામાાં આવશે, પાાંિમો ત્રવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ ત્રવકલ્પો ખાલી રાખ્યા 
હોય (encode કયાા ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક ત્રનત્રશ્રત ગિુના ૦.૩ Negative Marks 

કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંિમો ત્રવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગિુ કાપવાના 
રહશેે. અથાાત માત્ર E  ‘Not attended’  ત્રવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગિુ કાપવામાાં 
આવશે નહીં.  
(૬) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સિુનાઓ /ધોરિો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાાવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની સાંખ્યાને 

ધ્યાને લઈ નીિે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   



કુલ જગ્યાઓ        કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સાંખ્યા 
   ૦૧       ૦૬ 

   ૦૨       ૦૮ 

   ૦૩       ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી વધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગિા 
(૭) પ્રાથત્રમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગિુ આખરી પસાંદગી માટે ગિવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુાક્ત કોલમમાાં દશાાવેલ 

સાંખ્યા પ્રમાિે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથત્રમક કસોટીના ૧૦ 

ટકા  કે તેથી ઓછા ગિુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગિવામાાં આવશે નહીં. 
(૮) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષચિક લાયકાત અને/અથવા વધ ુ

અનભુવ અને/અથવા લાયકાતમાાં ઊંિી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા 
મયાારદત કરી શકશે. 

(૯) સીધી ભરતી માટે ઇન્ટરવ્ય ુ કત્રમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારના એકાંદર દેખાવ (Overall 

Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુ કત્રમટી ઇન્ટરવ્ય ુ દરમ્યાન ઉમેદવારના Overall 

Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી િિાા ત્રવિારિા કયાા બાદ સવાાનમુતે ગિુ આપશે. 

(૧૦) પ્રાથત્રમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગિુના આધારે આખરી પસાંદગી યાદી અને પ્રત્રતક્ષા યાદી 
તૈયાર કરવામાાં આવશે. જાહરેાતમાાં જો મરહલાઓ, માજી સૈત્રનકો તથા શારીરરક રીતે  અશક્ત ઉમેદવારો માટે 

અનામત જગાઓ હોય, અને મેળવેલ ગિુના આધારે, જો જાહરેાતમાાં દશાાવેલ અનામત જગાની સાંખ્યા સામે 

પરુતી સાંખ્યામાાં મરહલા/માજી સૈત્રનક/શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેશ ન થતો હોય 

તો, સબાંત્રધત કેટેગરીના કટ ઓફ માકાસ ના ૧૦% જેટલુાં ધોરિ હળવુાં કરીને કુલ અનામત જગાઓ પૈકી બાકી 
રહતેી અનામત જગાઓ સામે મરહલા/માજી સૈત્રનક/શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોનો પસાંદગી યાદીમાાં સમાવેશ 

કરવાનો રહશેે.  

(૧૧) મરહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગિુના ૧૦ ટકાનુાં ધોરિ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધત્રત અનસુરવાની રહશેે 

અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મરહલા ઉમેદવારોથી 
વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામિ યાદીમાાં મરહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મરહલા 
ઉમેદવારોની પ્રત્રતક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગિવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરિ આ મજુબ 

રહશેે  

૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કિેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે.પ્રાથત્રમક કસોટીના પરરિામના આધારે રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખિે અને ફરજજયાતપિે ઉપક્સ્થત થવાનુાં રહશેે. 

તેમજ જે ભરતી પ્રસાંગો અન્વયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને /અથવા શારીરરક માપદાંડ િકાસિીની જોગવાઇ છે, 

તેવા તમામ તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજજયાતપિે ઉપક્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. ઓ ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇ પિ 

તબકે્ક ગેરહાજર રહશેી તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.”  

(૨) આત્રથિક રીતે નબળા વગા, અનસુચૂિત જાત્રત, અનસુચૂિત જનજાત્રત તથા સા.શૈ.પ.વગાના તથા બેરોજગાર 

ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-ત્રપતાની વાત્રર્િક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાિના સ્થળેથી 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ત્રનગમ દ્વારા ત્રનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાિે બસ 

ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે ત્રનયત ફોમા ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે 

અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 



(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. 

જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ 

લેવી. 

૧૭. નીિે દશાાવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપિૂા નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમાાં દશાાવેલ ત્રવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 

(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય. 

(૫) અરજીમાાં પાસપોટા  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 

(૭) આત્રથિક રીતે નબળા વગા, અનસુચૂિત જાત્રત, અનસુચૂિત જનજાત્રત, સા.શૈ.પ.વગા તથા શારીરરક અશક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અત્રધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈત્રનક ઉમેદવારે રડસ્િાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષચિક લાયકાતના સાંદભામાાં માકાશીટ/પદવી પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 

(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાિપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુ

તેના સમથાનમાાં પ્રમાિપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાિપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમયગાળો, 
મળુપગાર, કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાાવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય. 

(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંત્રધત) પ્રમાિપત્રો 
અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાચિત કરેલ નકલો 
આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગિીને રદ 

ગિવામા આવશે. 

૧૮. ત્રનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાહરેાિ સબંધંર્ા ં તનર્ણકૂ ર્ાટે પસદં થયેલા ઉરે્દવારની સરકારશ્રીના સબંતંધિ તવભાગને 

આયોગ દ્વારા ભલાર્ણ કરવાર્ા ંઆવશે. ઉરે્દવારોએ આખરી તનર્ણકૂ પત્ર રે્ળવિા ં પહલેા ં કોમ્પ્યટુર 

અંગેની સીસીસી અથવા િેની સર્કક્ષ રાજ્ય સરકાર વખિો વખિ નક્કી કરે િેવી લાયકાિ રે્ળવી લેવાની 
રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાિ નહીં ધરાવનાર ઉરે્દવાર તનર્ણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) તનર્ણકૂ અંગેની સઘળી કાયમવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવાર્ા ં આવિી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 

પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩) ઉરે્દવારે િેની શૈક્ષબણક લાયકાિ/અનભુવ/ઉંર્ર વગેરેના સર્થમનર્ા ં રજુ કરેલ પ્રર્ાણપત્રો કોઇપણ 

િબકે્ક અયોગ્ય ર્ાલરુ્ પડશે િો િેની ઉરે્દવારી રદ થશે િેર્જ ભલાર્ણ બાદની તનર્ણકૂ પણ રદ થવાને 

પાત્ર રહશેે અને આવા ઉરે્દવાર ભારિીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયમવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉરે્દવારને 

સલાહ આપવાર્ા ંઆવે છે કે, િેર્ણે રજુ કરેલા પ્રર્ાણપત્રો ખબુ જ ચોકસાઈથી પણુમ રીિે ખરાઈ કયામ બાદ જ 

આયોગર્ા ંરજુ કરવા. 

૧૯. ગેરવતાણ ૂાંક અંગે દોત્રર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો ત્રવરૂધ્ધ પગલાાં 
ઉરે્દવારોને આથી ચેિવણી આપવાર્ા ંઆવે છે કે િેઓ એ અરજીપત્રકર્ા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી ર્ાહહિી 
દશામવવી નહી, િેર્જ આવશ્યક ર્ાહહિી છૂપાવવી નહી, ઉપરાિં િેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્િાવેજો કે િેની 



પ્રર્ાબણિ નકલર્ા ંકોઇપણ સજંોગોર્ા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડા ંકરવા નહીં અથવા 
િેઓએ આવા ચેડા ં કરેલ/બનાવટી દસ્િાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એક જ બાબિના બ ે કે િેથી વધ ુ

દસ્િાવેજોર્ા ંઅથવા િેની પ્રર્ાબણિ નકલર્ા ંકોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા તવસગંિિા જણાય િો િે 

તવસગંિિાઓ બાબિની સ્પષ્ટિા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉરે્દવાર આયોગ દ્વારા દોતષિ જાહરે થયેલ હોય 

અથવા થાય િો, 
(૧) િેઓની ઉરે્દવારી અંગે કોઇપણ રીિે યોગ્યિા પ્રાપ્િ કરવા,  
(ર) નાર્ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા છળકપટથી કાર્ પણૂમ કરાવ્ય ુહોય, 

(૪) બનાવટી દસ્િાવેજ રજુ કયામ હોય,  

(પ) અગત્યની બાબિ છપાવવા અથવા દોષમકુિ અથવા ખોટા તનવેદનો કરેલ હોય, 

(૬) િેઓની ઉરે્દવારી અંગ ેકોઇપણ અતનયતર્િ કે અનબુચિ ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 

(૭) કસોટી સર્યે કોઇ અનબુચિ સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 

(૮) ઉત્તરવહીર્ા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અતશષ્ટ બાબિો સહહિની અસગંિ બાબિો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખડંર્ા ંકોઇપણ રીિની ગેરવિમણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉરે્દવારની જવાબવહીની નકલ 

કરવી, પસુ્િક, ગાઇડ, કાપલી િેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્િબલબખિ સાહહત્યની ર્દદથી અથવા વાિબચિ 

દ્વારા કે કોઇ સાકેંતિક રીિે નકલ કરવા કે અન્ય ઉરે્દવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીિીઓ પૈકી કોઇપણ 

ગેરરીિી આચરવા ર્ાટે, 

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કાર્ગીરી અંગે તનયકુિ થયેલા કર્મચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ 

પ્રકારની શારીહરક ઇજા પહોચાડવી, અથવા 
(૧૧) ઉપરોકિ જોગવાઇઓર્ા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા િેણે કે સીધી અથવા 
આડકિરી રીિે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉરે્દવાર નીચે દશામવેલ તશક્ષા ઉપરાિં આપો આપ પ્રયત્ન કયો 
હોય, ફોજદારી કાયમવાહીને પાત્ર બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા િે પસદંગીના ઉરે્દવાર િરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા 
(ખ) િેને આયોગ લે િેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે કાયર્ી કે મકુરર મદુિ ર્ાટે 

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી ર્ાટે, અને 

(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીર્ાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેવાર્ા ંઅગાઉથી જ હોય િો િેના તવરૂધ્ધ સમબુચિ તનયર્ો અનસુાર તશસ્િભગંના 
પગલા ંલઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકિ તવગિોર્ા ંતનહદિષ્ટ કરેલ તશક્ષા કરિા પહલેા આયોગ/સરકાર દ્વારા ઉરે્દવારને/કર્મચારીને 

(૧) આરોપનાર્ાર્ા ંિેર્ની સારે્ના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબિે, 

(ર) લખેીિર્ા ંતશક્ષા અંગ ેબચાવનામુ ંહકીકિ રજુ કરવા અને 

(૩) તશક્ષા અંગ ેતનયિ સર્ય ર્યામદાર્ા ંરૂબરૂ રજુઆિ કરવાની િક આપવાર્ા ંઆવશે. 

  

 

 (આશા શાહ) 

સાંયકુ્ત સચિવ, 

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
  



 

Online અરજી કરવાની િથા અરજી ફી ભરવાની રીિ 

 

આ જાહરેાતના સાંદભામાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૯,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯,૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીિે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. 

Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગિાશે. 

 

(૧) સૌ પ્રથર્ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨) Apply Online Click કરવુ.ંઆ પ્રર્ાણ ે click કરવાથી (1) More Details િથા (2) Apply Now બટન 

દેખાશે. સૌપ્રથર્ More Details પર Click કરીને જાહરેાિની બધી જ તવગિોનો અભ્યાસ ઉરે્દવારોએ કરવો 
અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્તલક કરવુ.ં 
(૩) Assistant Engineer (Mechanical), Class-II ઉપર click કરવાથી જગ્યાની તવગિો ર્ળશે. 

(૪) િેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format ર્ા ંસૌ 
પ્રથર્ “Personal Details” ઉરે્દવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) તનશાની હોય િેની તવગિો ફરજજયાિ 

ભરવાની રહશેે.) “Personal Details”ર્ા ંજ્યા ંMobile Number અને email ID ર્ાગં્યા છે, િેની તવગિ લખવી 
જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉરે્દવારને ર્ાહહિગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા ર્ાટે Educational Details પર click કરવુ ં
અને પોિાની શૈક્ષબણક તવગિો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience ઉરે્રવા 
ર્ાગિા હોવ િો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંર્ાહહિી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas moduleર્ા ં
સર્ાતવષ્ટ ન થિો હોય, િો સાદા કાગળ પર ojas ર્ા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રર્ાણે આપે 

વધારાના અનભુવની તવગિ ઉરે્રીને ર્ોકલવી. 
(૯) િેની નીચે “Self-declaration” ર્ા ંYes/No પર click કરવુ.ં 
(૧૦) હવે save  પર “click” કરવાથી િર્ારો Data Save થશે. અહીં ઉરે્દવારનો Application Number 

generate થશે. જે ઉરે્દવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાિના સદંભમર્ા ંઆયોગ 

સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારર્ા ંિે દશામવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપના અરજીપત્રકર્ા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય િો Edit Applicationર્ા ંજઇને કરી શકાશે, 

આ સતુવધા અરજી Confirm કરિા ંપહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખિ અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ 

સતુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગર્ા ંupload photo પર click કરો અહીં િર્ારો application number type કરો 
અને િર્ારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં photo અને signature upload કરવાના 
છે. (ફોટાનુ ંર્ાપ ૫ સે.ર્ી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.ર્ી પહોળાઈ અને signatureનુ ંર્ાપ ૨.૫ સે.ર્ી. ઊંચાઇ અને 

૭.૫ સે.ર્ી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા. સૌપ્રથર્ િર્ારો photo અને 

signature.jpg Formatર્ા ં (10KB) સાઇઝથી વધારે નહીં િે રીિે Computerર્ા ં હોવા જોઇએ.) “Browse” 

Button પર click કરો હવે Choose Fileના સ્ક્રીનર્ાથંી જે ફાઇલર્ા ં.jpg Formatર્ા ંિર્ારો photo store થયેલ 

છે િે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open” Buttonને click કરો. હવે “Browse” Buttonની બાજુર્ા ં
“Upload“ Button પર Click કરો હવે બાજુર્ા ંિર્ારો photo દેખાશે. હવે આજ રીિે signature પણ upload 

કરવાની રહશેે. 

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગર્ા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” િથા 
Birth Date Type કયામ બાદ Ok પર click કરવાથી બે(૨) બટન-૧:Application preview ૨:confirm 

application દેખાશે. ઉરે્દવારે “Application preview” પર click કરી પોિાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીર્ા ં
સધુારો કરવાનો જણાય, િો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયામ 
પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીર્ા ં કરી શકાશે. પરંત ુઅરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીર્ા ં

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


કોઇપણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય િો જ confirm application પર click  

કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉરે્દવારની અરજીનો આયોગર્ા ંonline સ્વીકાર થઈ જશે. 

અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયમવાહી ર્ાટે જરૂરી હોઈ, ઉરે્દવારે 

સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number તસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ 

અરજીપત્રકની તપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીિેના બે ત્રવકલ્પ પૈકી કોઇપિથી ભરી શકે છે. 

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:- સાર્ાન્ય કેટેગરીના ઉરે્દવારે ભરવાની થિી ફી સદંભે “Print Challan” ઉપર 

કલીક કરીને તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની 
કોમ્પ્યટુરની સતુવધા ધરાવિી પોસ્ટ ઓહફસર્ા ં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ 

તાાઃ૧૮/૦૪/૨૦૧૯,૧૩:00 કલાક સધુીર્ા ંભરવાની રહશેે અને ફી ભયામ અંગનેુ ંચલણ રે્ળવવાનુ ં
રહશેે.  

૨. ઓનલાઇન ફી:- જર્ા કરાવવા ર્ાટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને તવગિો ભરવી અને 

ત્યા ં“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ તવકલ્પોર્ા ં“Net Banking of 

fee” અથવા “Other Payment Mode”ના તવકલ્પોર્ાથંી યોગ્ય તવકલ્પ પસદં કરવો અને આગળની 
તવગિો ભરવી. ફી જર્ા થયા બાદ આપને આપની ફી જર્ા થઇ ગઇ છે િેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ં
આવશે અને e-receipt ર્ળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયાર્ા ંકોઇ ખાર્ી હશે િો Screen પર 

આપની ફી ભરાયેલ નથી િેર્ જોવા ર્ળશે. 

આ ચલણ/e-receipt િથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉરે્દવારે પોિાની પાસે સાચવીને 

રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા ર્ગંાવવાર્ા ંઆવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહિ િથા ફી 
ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી ર્ોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની 
કચેરીર્ા ંરૂબરૂર્ા ંઆપી જવાના રહશેે. 

(૧૫) ઉરે્દવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોિાની પાસે સાચવીને રાખવાનુ ંરહશેે અને જ્યારે આયોગ 

દ્વારા ર્ગંાવવાર્ા ંઆવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહિ આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી ર્ોકલવાના રહશેે 

અથવા આયોગની કચેરીર્ા ંરૂબરૂર્ા ંઆપી જવાના રહશેે. 

અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાિપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 
ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીિે સિૂવેલ સાંબાંત્રધત પ્રમાિપત્રો અને 

લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાચિત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોડીને જાહરેાતમાાં દશાાવેલ ત્રવગત મજુબ 

સાંપિુા અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાિો સરહત ત્રનધાારીત તારીખની 
સમય મયાાદામાાં આયોગમાાં ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહશેે. 

(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રક (બારકોડ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ 

કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત ત્રવગતો વાંિાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટા  
સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી 
કરવાની રહશેે. 

(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાિપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં 
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં)   
(૩) જાત્રતનુાં પ્રમાિપત્ર (અન.ુ જાત્રત, અન.ુ જનજાત્રત અને સા.અને શૈ.પ.વગાના ઉમેદવારો માટે) 

(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચિક પછાત  પછાત વગાના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશાાવ્યા મજુબ ત્રનયત 

સમયગાળાનુાં ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પરરત્રશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાાવેલ નાંબર અને તારીખનુાં જ) રજુ કરવાનુાં 
રહશેે. પરરચિત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા-ત્રપતાના આવકના સાંદભામાાં રજુ ાં કરવાનુાં 
રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્રતની આવકના સાંદભામાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. 



(૫) આત્રથિક રીતે નબળા વગાના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અત્રધકારીતા ત્રવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ના 
ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્રનયત થયેલ નમનૂા અગે્રજીમાાં “Annexure-KH” અથવા 
ગજુરાતીમાાં “પરરત્રશષ્ટ-ગ” મજુબન ુપ્રમાિપત્ર રજૂ કરવાન ુરહશેે.   

(૬) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.ત્રવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં ત્રનયત 

નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સતુ્રપ્રટેન્ડને્ટ/ત્રસત્રવલ સર્જન/મેરડકલ બોડા  દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર 

(૭) માજી સૈત્રનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં રડસ્િાર્જ બકુની નકલ  

(૮) પરરચિત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધિીનુાં પ્રમાિપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો તે અંગેના 
જાહરેનામાની નકલ  

(૯) ત્રવધવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયાા અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  

(૧૦) સ્નાતક (બધાાં જ વર્ા/સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક) 

(૧૧) સ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર  

(૧૨) અનસુ્નાતક (બધાાં જ વર્ા/સેમેસ્ટરના ગિુપત્રક) 

(૧૩) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૪) ત્રવદેશની યતુ્રનવત્રસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  

(૧૫) જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો 
આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાત્રપત કરતા આદેશો/અત્રધકૃતતાની ત્રવગતો/પ્રમાિપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

(૧૬) સરકારી કમાિારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર” 

(૧૭) અનભુવના પ્રમાિપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપડતા સાંવગાના 
કાયાકાળની શરૂઆતથી પગારની ત્રવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાાવવાના રહશેે.) 

(૧૮) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૯) ચબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  

(૨૦) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પરુાવા/પ્રમાિપત્રો    
 

અરજીપત્રક બબડાણો સાથે  તનધામરીિ િારીખની સર્ય ર્યામદાર્ા ં આયોગર્ા ં જર્ા કરાવવાર્ા ં
આવેલ નહીં હોય િેર્જ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રર્ાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોડવાર્ા ંઆવેલ નહીં 
હોય િો ઉરે્દવારી સીધે સીધી ઉરે્દવારી રદ કરવાર્ા ંઆવશે. આ પ્રકારની બાબિ આપના કેસર્ા ંન બને િે 

ર્ાટે અરજી, આયોગર્ા ં રજુ કરિા ંપહલેા ંઆ અંગે પરૂિી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, િે અરજી 

ર્ોકલવા જણાવવાર્ા ંઆવે છે. 

ખાસ અગત્યની સચુના:- સપંણુમ અરજીપત્રક તનધામરીિ િારીખની સર્ય ર્યામદાર્ા આયોગર્ા ંજર્ા થઇ ગયા 
બાદ નહીં જોડલે ખટુિા પ્રર્ાણપત્ર ર્ોકલવાર્ા ંઆવશે કે િે ક્સ્વકારવા બાબિે કોઇપણ રજુઆિ કે પત્ર 

વ્યવહાર કરવાર્ા આવશે િો આયોગ દ્વારા તવચારણાર્ા લેવાશે નહીં. 
(૧૬) દરેક જાહરેાિ ર્ાટે ઉરે્દવારે એક જ અરજી કરવી. આર્ છિા,ં સજંોગોવશાિ, જો કોઇ ઉરે્દવારે એકથી 
વધ ુઅરજી કરેલ હશે, િો છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી, િેની સાથે તનયિ ફી ભરેલ હશે, િો િે ર્ાન્ય ગણાશે 

અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવાર્ા ંઆવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી 

સારે્ ગણવાર્ા ંઆવશે નહીં. જો ઉરે્દવારે છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી સાથે તનયિ ફી ભરેલ નહીં હોય, િો 
આવા ઉરે્દવારની તનયિ ફી સાથેની કન્ફર્મ થયેલી છેલ્લી અરજી ર્ાન્ય ગણવાર્ા ંઆવશે. જો ઉરે્દવારે 

એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, િો િે રીફડં કરવાર્ા ંઆવશે નહીં. 
 

અરજીફી : 
(૧) સાર્ાન્ય કેટેગરીના ઉરે્દવારે પોસ્ટઓફીસર્ા ંરૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ ભરવાનો 

રહશેે અને ફી ભયામ અંગેનુ ંચલણ રે્ળવવાનુ ંરહશેે. 



(૨) મળૂ ગજુરાિના અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહિેી નથી. પરંત ુગજુરાિ તસવાયના 
અન્ય રાજયના અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારોએ ઉરે્દવારી નોંધાવવી હોય િો,  બબનઅનાર્િ વગમના 
ઉરે્દવાર િરીકે જ અરજી કરવાની રહશેે અને બબનઅનાર્િ વગમ ર્ાટે તનયિ થયેલ અરજી ફી + 

પોસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયામ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય િેવા ઉરે્દવારને કોઇપણ સજંોગોર્ા ં
પ્રાથતર્ક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાિ પરીક્ષાર્ા ંબેસવા દેવાર્ા ંઆવશે નહી. આ ફી ફતિ પોસ્ટઓહફસ દ્વારા જ 

સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે, રોકડર્ા,ં ડીર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડમર કે પે-ઓડમરના સ્વરૂપર્ા ંઆ 

ફી સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહી. જેની ઉરે્દવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 
 

ઉરે્દવારોને ખાસ જણાવવાનુ ં કે, અરજીપત્રક િથા પ્રર્ાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉરે્દવાર, આ 

જગ્યાના ભરિી તનયર્ો, િથા જાહરેાિની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાિ ધરાવિા નથી િેર્ ર્ાલરૂ્ પડશે િો 
િેર્ની ઉરે્દવારી કોઇપણ િબકે્ક રદ કરવાર્ા ંઆવશે. 

 

નોંધ: ર્દદનીશ ઇજનેર (યાતંત્રક), વગમ-૨ની જગ્યાના ભરતી ત્રનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક 

પ્રમાિપત્રોની ત્રવગત, વયમયાાદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ત્રવગતો, 
Annexure-KH/પરરત્રશષ્ટ-ગ નો નમનૂો, પરરત્રશષ્ટ-’ક’નો નમનૂો, સરકારી કમાિારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા 
પ્રમાિપત્રનો નમનૂો, શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાિપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ ત્રવગતો 
આયોગની કિેરીના નોરટસ બોડા  અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 

 

-*****- 

  

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/


 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

 

Advt.No.49/2018-19 : Online applications are invited for the post of Assistant Engineer 

(Mechanical), Class-II, Under Narmada, Water Resources, Water Supply and kalpsar 

Department , during Date:18/03/2019,13.00 p.m. to Date:18/04/2019,13.00 p.m.  

 

Note:- 

1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before Applying 

online. Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled in the 

application form.  

2. Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online 

application, or information filled in by the candidate shall not be accepted. 

3. In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered by the Commission. For candidates belonging to 

unreserved category the confirmed application with fees will be considered by the 

Commission. Candidates shall keep ready the certification required in case of eligibility 

for interview (in the order mentioned in general instruction.) 

4. The candidates who have applied in the general category in the original advertisement 

and now if they are eligible to get benefit of economically weaker sections (if they are 

covered under EWS category) shall apply again under EWS category in the same 

advertisement. The candidates who have applied in the general category in the 

original advertisement and if they are not covered under EWS category, need not 

apply again in the revised advertisement However, candidates of all the categories who 

have not applied in the original advertisement can apply in the revised 

advertisement.The upper age limit will be calculated as on the last date of the receipt 

of the application of original advertisement, whereas Educational Qualification and 

experience will be calculated as on the last date of the receipt of the application of 

revised advertisement. 

5. Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS of citizens shall be in the 

format as prescribed by social justice and empowerment department, Government of 

Gujarat's Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019.   (Annexure-kh   in  

English   and  Annexure- ગ  in   Gujarati)   The candidates shall mention the number and 

date of EWS certificate while applying online. 

6. Candidates of EWS category are exempted from paying Examination fees and 

application fees. 

 

Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission                        

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and 

the method of online application. 

 

- Tentative Date for P.T:- 23/06/2019  

- Tentative month for P.T Result:- August-2019 

- Tentative month for Interview:- November-2019 

- Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview. 

 

 

 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


Total No. of vacancy:- Assistant Engineer (Mechanical), Class-II, Under Narmada, Water 

Resources, Water Supply and kalpsar Department, Total Posts = 21 (As Under) 

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women 

1 GENERAL 09 02 

2 EWS 02 00 

3 SEBC 02 00 

4 SC 00 00 

5 ST  08 02 

 Total  21 04 

Note: -  

1. In case of non-availability of Women candidates in the respective category, the post 

so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

2. Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women 

candidates thereof as well as selection to the posts of SEBC and ST Categories and 

posts reserved for women candidates thereof Shall be made on the basis of marks 

obtained in selection process by the candidates of respective categories and also 

women candidates of that category and on the basis of qualifying standard prescribed 

by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

3. The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for 

Unreserved Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category. 

4. For said post not a single vacancy is reserved for the Physically Disabled candidates. 

But, only the candidates having disability of OL, OA and HH (H.H.-Hearing 

Handicapped) having disability of 40 % or above and up to 100 % can apply for the 

post. 

(1) Educational Qualification: Possess, a degree in Engineering (Mechanical) obtained from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution  recognized as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956. 

(2) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;  

(3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both  

PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs. 4600) 

 As per ROP-2016, Rs.44,900 – 1,42,400 (Pay Matrix Level-8)  

AGE: - Not more than 35 years.  

1. Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

2. Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:- 

1 EWS, SC, ST and SEBC 

category male candidates of  

origin of Gujarat 

05 Years (maximum up to 45 years) 

 

2 

 

General category female 

Candidates of origin of Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years) 

 

3 EWS, SC, ST and SEBC 

category female candidates of  

origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years) 

 



4 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who have 

disability of OL, OA, and HH can apply for the post. Candidates having HH 

Category of 40% to 100% are eligible to apply for the post shall get 10 years 

relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation according 

to Govt. Rules. No relaxation is available to the candidates possessing other 

than the prescribed physical disabilities.  

6 A candidate who is already in      

Gujarat Govt. service, either as a 

permanent or a temporary 

officiating continuously for six 

months and had not crossed age 

limit prescribed for the advertised 

post at the time of his first 

appointment. 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not 

apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one of 

the qualifications and a Govt. servant 

appointed to a post requiring a Medical, 

Engineering, Veterinary or Agriculture 

degree or diploma and who applied for any 

such post, the upper age limit shall not apply. 

(iii) If experience is not prescribed as one of 

the qualifications in the advertisement, Govt. 

servants who are working on the post from 

which an employee can be promoted to the 

post so advertised, be entitled to relaxation of 

5 years, or to the extent of equal number of 

years for which service has been put in by 

him, whichever is less. 

 

  

  (Asha Shah) 

 Joint Secretary  

Gujarat Public Service Commission 


