
    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 ં આવે છે. આ જાહરેાિ અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરિા પહલેા ં ‘જાહરેાિની સાર્ાન્ય 
જોગવાઈઓ’ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીિ િેર્જ અરજી ફી ભરવાની રીિ અંગેની સચૂનાઓ 
આયોગના નોટીસબોર્મ પર િથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા 
તવનિંી છે.  ત્યારબાદ જ ઉરે્દવારે અરજી કરવાની રહશેે.  

પ્રાથતર્ક કસોટીની સચૂચિ િાાઃ૨૦/૦૧ /૨૦૧૯  
પ્રાથતર્ક કસોટીના પરરણાર્નો સચૂચિ ર્રહનો:- ર્ાચમ-૨૦૧૯ 
રૂબરૂ મલુાકાિનો સચૂચિ ર્રહનો:- રે્-૨૦૧૯  
આખરી પરરણાર્:- રૂબરૂ મલુાકાિ પણૂમ થયાના ૧૦ કાર્કાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રતસધ્ધ કરવાર્ા ં
આવશે. 

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

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 
૧ ચબન અનાર્િ ૧૧ ૦૩ 
૨ સા. અને શૈ. પ. વગગ ૦૨ ૦૦ 
૩ અનસુચૂિત જાતત ૦૦ ૦૦ 
૪ અનસુચૂિત જનજાતત ૦૮ ૦૨ 

 
કુલ ૨૧ ૦૫ 

નોંધ:  
૧. ર્રહલાઓ ર્ાટેની અનાર્િ જગ્યા ર્ાટે જે િે કેટેગરીર્ા ંજો ર્રહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય િો 
િે જગ્યા િે કક્ષાના પરુુષ ઉરે્દાવારને ફાળવી શકાશે. 
૨. ચબન અનાર્િ કેટેગરીની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટેની અનાર્િ જગ્યાઓ 
િથા સા.શૈ.પ.વગમ અને અન.ુજનજાતિ ર્ાટેની કુલ જગ્યાઓ અને િે પૈકી ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટેની 
અનાર્િ જગ્યાઓ પર પસદંગી જે િે કેટેગરીના ઉરે્દવારો િથા િે પૈકી ર્રહલા ઉરે્દવારોએ 
પસદંગીની પ્રરિયા દરમ્યાન પ્રાપ્િ કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંતંધિ સેવાની કાયમક્ષર્િા જાળવી 
રાખવા તનયિ કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવાર્ા ંઆવશે. 
૩. અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો ચબન-અનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરી શકશે અને િે સજંોગોર્ા ંિેઓને 
ચબન-અનાર્િની કક્ષા ર્ાટેના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
૪. ઉક્િ જગ્યા ર્ાટે શારીરરક 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 શારીરરક અશકિિા ધરાવિા ઉરે્દવારો અરજી કરી શકશે. 
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(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 રહન્દી અથવા િે બને્નનુ ંપરૂત ુ ંજ્ઞાન ધરાવિો હોવો જોઇશે.   

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

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

ઉંર્ર:- ૩૫ વષમથી વધ ુનહીં.   

(૧ ) ઉંર્ર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ ગણવાર્ા ંઆવશે. 
(૨ ) જાહરેાિર્ા ંઉપલી વયર્યામદા આપવાર્ા ંઆવેલ છે, િેર્ા ંનીચે મજુબની છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર છે. 

૧ ચિન અનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો  પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ાં) 
૨ મળુ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ 

અને અનસુચુિત જનજાતત વગગના 
ઉમેદવારો  

પાચં વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ાં) 

૩ મળુ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ 
અને અનસુચુિત જનજાતત વગગના મહહલા 
ઉમેદવારો 

દસ વષમ (વધરુ્ા ંવધ ુ૪૫ વષમની ર્યામદાર્ાં) 

૪  શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- 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.  અશક્િિા ધરાવિા 
ઉરે્દવારો હોય તેઓને જ મેડીકલ િોડગના તિીિી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ સધુીની છૂટછાટ 
મળવાપાત્ર રહશે.ે આ તસવાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 
(વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ગની મયાગદામાાં) 

૫  ગજુરાત સરકારના કમગિારીઓ કે જેઓ 
ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી 
ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ 
માસ સધુી કામગીરી િજાવતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ તનમણ ૂાંક જાહરેાતમાાંની 
જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમગિારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં  
(૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય 
પરાંત ુ ઇજનેરી,તિીિી,ખેતી તવર્યક,પશ ુ ચિહકત્સાની પદવી 
કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર તનમણ ૂાંક પામેલ કમગિારીને 
જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાતવાળી જગ્યા (Any such post) 
માટે ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત 
તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી િઢતી 
મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ િજાવતા કમગિારીને, તેઓએ 
િજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધમુાાં વધ ુ પાાંિ વર્ગની 
છૂટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશ.ે     

 

નોંધ:-  
૧. ઉરે્દવારોએ જાહરેાિ િર્ાકં અને જગ્યાનુ ં નાર્ સ્પષ્ટ રીિે વાચંીને ઓન લાઇન અરજી કરવી. 
ત્યાર પછે જ અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહશેે. 



૨. કન્ફર્મ થયેલ અરજીપત્રકની તવગિો કે િેર્ા ંઉરે્દવારે આપેલ ર્ારહિીર્ા ંક્ષતિ કે ચકૂ બાબિે સધુારો 
કરવાની રજૂઆિ/તવનિંી ગ્રાહ્ય રાખવાર્ા ંઆવશે નહીં. 
૩. એક કરિા ં વધારે સખં્યાર્ા ં અરજી કયામના રકસ્સાર્ા ં છેલ્લે કન્ફર્મ થયેલ અરજીપત્રક જ ર્ાન્ય 
રાખવાર્ા ંઆવશે. ચબન અનાર્િ વગમના ઉરે્દવારો ર્ાટે છેલ્લે કન્ફર્મ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક 
ર્ાન્ય રાખવાર્ા આવશે.  
૪. ઉરે્દવારોએ રૂબરૂ મલુાકાિને પાત્ર થયાના રકસ્સાર્ા ં રજૂ કરવાના થિા ં પ્રર્ાણપત્રો (સાર્ાન્ય 
સચૂનાઓર્ા ંઆપેલ િર્ર્ાં) િૈયાર રાખવાના રહશેે. 
 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 

૧. નાગહરકત્વ:- 
ઉરે્દવાર, (ક) ભારિનો નાગરરક 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 વ્યક્ક્િ કે જે ભારિર્ા ં કાયર્ી 
વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્િાન, પવૂમપારકસ્િાન (બાગં્લાદેશ), બર્ામ (મ્યાનર્ાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, 
યગુાન્ર્ા, જેવા પવૂમઆરિકાના દેશો, સયંકુ્િ પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, ર્લાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, 
અથવા તવયેટનાર્થી સ્થળાિંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરંત ુ પેટાિર્ાકં (ખ), (ગ), (ઘ) અને 
(ચ)ર્ા ંઆવિા ઉરે્દવારોના રકસ્સાર્ા ંસરકારે પાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 
નોંધ:-જે ઉરે્દવારના રકસ્સાર્ા ં પાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર જરૂરી હોય િેવા ઉરે્દવારનુ ં અરજીપત્રક આયોગ 
તવચારણાર્ા ં લેશે અને જો તનર્ણકૂ ર્ાટે િેર્ના નાર્ની ભલાર્ણ કરવાર્ા ંઆવશે િો રાજ્ય સરકાર 
િેર્ના રકસ્સાર્ા ંપાત્રિા પ્રર્ાણપત્ર આપવાની શરિે કાર્ચલાઉ તનર્ણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કન્ફર્મ કરીને ચબન અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારોએ પોસ્ટ ઓરફસર્ા ં
અથવા ઓનલાઈન ફી રૂ.૧૦૦/- + સતવિસ ચાર્જ જર્ા કરાવવાની રહશેે. જ્યારે અનાર્િ કક્ષાના 
ઉરે્દવારોએ િથા શારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારોએ પોસ્ટ ઓરફસર્ા ંફી જર્ા કરાવવાની રહશેે 
નહીં. કન્ફર્મ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ િથા પ્રર્ાણપત્રો આયોગની કચેરી /પોસ્ટઓરફસર્ા ં 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 ચબનઅનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરે િો અરજી ફી ભરવાની રહશેે 
નહી. 
(૪) અરજી ફી વગરની અચગ્રર્ નકલ તવચારણાર્ા ંલેવાર્ા ંઆવશે નહી.  
(૫) અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો ર્ાટે જાહરેાિર્ાઅંનાર્િ જગ્યાઓ દશામવેલ ન હોય ત્યા ં આવા 
ઉરે્દવારો ચબનઅનાર્િ જગ્યા ર્ાટે અરજી કરીશકશે અને િેને ચબનઅનાર્િના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૬) જાહરેાિર્ા ં ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જગ્યાઓ અનાર્િ નહોય િો પણ જે િે કેટેગરીર્ા ં ર્રહલા 
ઉરે્દવારો અરજી કરી શકે છે. 



(૭) જાહરેાિર્ા ંજે િે કેટેગરીર્ા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે અમકુ જગ્યાઓ અનાર્િ  
હોય ત્યારે ર્રહલા ઉરે્દવારોની અનાર્િ જગ્યાઓ તસવાયની બાકી રહિેી જગ્યાઓ ફક્િ પરુુષ 
ઉરે્દવારો ર્ાટે અનાર્િ છે િેર્ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ િેર્જ ર્રહલા ઉરે્દવારોની 
પસદંગી ર્ાટે તવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ િેર્જ ર્રહલા ઉરે્દવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.િ. કુલ ૧૦ 
જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા ર્રહલા ઉરે્દવાર ર્ાટે અનાર્િ છે પરંત ુબાકી રહિેી ૦૭ જગ્યા સારે્ ર્રહલા 
ઉરે્દવાર પણ પસદંગી પાર્ી શકે છે.) 
(૮) જાહરેાિર્ા ંર્ાત્ર ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જગ્યાઓ અનાર્િ હોય િો પણ જે િે કેટેગરીર્ા ંપરુુષ  
ઉરે્દવાર અરજી કરી શકે છે કેર્ કે ર્રહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ ન થાય િો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી 
ર્ાટે પરુુષ ઉરે્દવારોની તવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે જ અનાર્િ 
હોય અને િે જગ્યા ઉપર ર્રહલા ઉરે્દવારો પરેુપરુા પસદંગી પારે્ જેટલી સખં્યાર્ા ંપસદંગી પારે્ િો 
િેર્ને જ પ્રથર્ તવચારણાર્ા ં લેવાના થશેઅને કોઇ ર્રહલા ઉરે્દવાર પસદં ન થાય કે ઓછા ર્રહલા 
ઉરે્દવાર પસદં થાય િો િેટલા પ્રર્ાણર્ા ંપરુુષ ઉરે્દવારોને ધ્યાનર્ા ં લેવાર્ા ંઆવશે.(દા.િ.કુલ ૧૦ 
જગ્યા ર્રહલા ઉરે્દવાર ર્ાટે અનાર્િ છે અને ૦૮ ર્રહલા 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) ચબર્ાણ સરહિ 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. બોર્મ 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 પ્રર્ાચણિ 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.વયમયાગદા:- 
ઉંર્ર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ ગણવાર્ા ંઆવશે. 

૫. શૈક્ષચણક લાયકાત:- 
(૧ ) ઉરે્દવાર જાહરેાિર્ા ં દશામવેલ શૈક્ષચણક લાયકાિ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી િારીખના રોજ 
ધરાવિા હોવા જોઇએ. 
(૨ ) ઉરે્દવારે શૈક્ષચણક લાયકાિ ર્ાન્ય યતુનવતસિટી /સંસ્થાર્ાથી રે્ળવેલ હોવી જોઇએ. 



(૩ ) ઉરે્દવારે અરજી સાથે ર્ાન્ય યતુનવતસિટી /સંસ્થાના ગણુપત્રક (બધા જ વષો /સેરે્સ્ટર) અને પદવી 
પ્રર્ાણપત્રોની સ્વય ંપ્રર્ાચણિ નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયમ દ્વારા અપાયેલ પ્રર્ાણપત્ર 
ર્ાન્ય ગણવાર્ા ંઆવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષચણક લાયકાિ કાર્ચલાઉ ધોરણે 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 ) ર્ાગેંલ અનભુવ, 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 (રદવસ, 
ર્ાસ, વષમ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની તવગિો િથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/રે્ળવેલ અનભુવની 
તવગિો સાથેનુ ં પ્રર્ાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આવુ ં પ્રર્ાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ 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, આમાંતત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

૭. અનસુચૂિત જાતત, અનસુચૂિત જનજાતત તથા સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧ ) મળૂ ગજુરાિના સાર્ાજજક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારોને જ અનાર્િ વગમના 
ઉરે્દવાર િરીકે લાભ ર્ળશે. 
(૨) સાર્ાજજક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારો વગમની તવગિ અરજીપત્રકર્ા ં અચકૂ 
આપવી. 
(૩ ) ઉરે્દવારે અરજીપત્રકની સબંતંધિ કોલર્ર્ા ંજે િે અનાર્િ કક્ષા દશામવેલ નહી હોય િો પાછળથી 
અનાર્િ વગમના ઉરે્દવાર િરીકે લાભ રે્ળવવાનો હક્ક દાવો ર્ાન્ય રાખવાર્ા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનાર્િ વગમનો લાભ રે્ળવવા ઇચ્છિા ઉરે્દવારે િેના સર્થમનર્ા ંસક્ષર્ અતધકારી દ્વારા તનયિ 
નમનુાર્ા ં આપવાર્ા ં આવેલ જાતિ પ્રર્ાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સારે્લ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાતિ પ્રર્ાણપત્રની નકલ સારે્લ નહીં હોય િો િે પાછળથી સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સાર્ાજજક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારોને અનાર્િનો લાભ જો િેઓનો સર્ાવેશ 
“ઉન્નિ વગમર્ા”ં નહી થિો હોય િો જ ર્ળવાપાત્ર થશે. 
(૬) (અ) સાર્ાજજક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવારોએ ઉન્નિ વગમર્ા ંસર્ાવેશ ન થિો હોવા 

અંગેનુ ં સાર્ાજજક ન્યાય અને અતધકારરિા તવભાગના િા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી તનયિ થયેલ 
ગજુરાિી નમનુા ‘પરરતશષ્ટ-ક’ મજુબનુ ં  અથવા ઉક્િ તવભગના િા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી 
તનયિ કરાયેલ ગજુરાિી નમનુા ‘પરરતશષ્ટ-૪’ મજુબનુ ં પ્રર્ાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે.  



(બ) િારીખ: ૦૧ /૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય ુથયેલ ‘ઉન્નિ વગમર્ા ંસર્ાવેશ નહી થવા 
અંગેનુ ંપ્રર્ાણપત્ર’ ર્હત્તર્ અવતધ ઇસ્ય ુથયા-વષમ સરહિ ત્રણ નાણાકીય વષમની રહશેે પરંત ુઆવુ ં
પ્રર્ાણપત્ર સબંતંધિ જાહરેાિ ર્ાટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની િારીખ સધુીર્ા ંઇસ્ય ુકરાયેલ હોવુ ં
જોઇએ. 
નોંધ: ઉન્નિ વગમર્ા ંસર્ાવેશ નહી હોવા અંગેના પ્રર્ાણપત્રની ર્ાન્યિા/સ્વીકૃિી િથા સર્યગાળા 
અને અવતધના અથમઘટન બાબિે સરકારશ્રીના ઠરાવો /પરરપત્રોની જોગવાઇઓ આખરી ગણાશે. 
(ક) પરરણીિ ર્રહલા ઉરે્દવારોએ આવ ુપ્રર્ાણપત્ર િેર્ના ર્ાિા-તપિાની આવકના સદંભમર્ા ંરજુ 
કરેલ હશે િો િેર્ની અરજી રદ કરવાર્ા ંઆવશે. જો કોઇ ઉરે્દવારે તનયિ સર્યગાળા દરમ્યાન 
ઇસ્ય ુથયેલ તનયિ નમનૂાનુ ંપ્રર્ાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય િો િેઓની અરજી અર્ાન્ય ગણવાર્ા ં
આવશે અને િેઓને ચબનઅનાર્િ જગ્યા સારે્ પણ તવચારણાર્ા ંલેવાર્ા ંઆવશે નરહ. 

(ર્) ઉરે્દવારે ઓનલાઇન અરજી કરિી વખિે જે ‘ઉન્નિ વગમર્ા ં સર્ાવેશ નહી થવા અંગેનુ ં
પ્રર્ાણપત્ર’ ની તવગિો જણાવેલ હોય િેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશેે. જો આવા ં
પ્રર્ાણપત્રર્ા ંકોઇ ભલૂ હોવાને કારણે ઉરે્દવાર જાહરેાિની છેલ્લી િારીખ બાદનુ ંનવુ ંપ્રર્ાણપત્ર 
રે્ળવે િો પણ સાર્ાજજક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ વગમના ઉરે્દવાર િરીકે પાત્ર થવા ર્ાટે 
ઓનલાઇન અરજીર્ા ંજણાવેલ પ્રર્ાણપત્ર જ ર્ાન્ય રહશેે. 
(ઇ) ઉન્નિ વગમર્ા ં સર્ાવેશ ન થિો હોવા અંગેનુ ં પ્રર્ાણપત્ર આપવા ર્ાટે ૬ ર્ાપદંર્ો ધ્યાને 
લેવાય છે.  પ્રર્ાણપત્રની અવતધ હવે ત્રણ વષમની છે. પરંત ુ ઉક્િ ર્ાપદંર્ો પૈકી કોઇપણ 
ર્ાપદંર્ર્ા ંઆ અવતધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય િો િેની સ્વૈતછક જાહરેાિ સબંતંધિ ઉર્દવારે િથા 
િેના ર્ાિા-તપિા /વાલીએ સ્વય ંસબંતંધિ સત્તાતધકારી િેર્જ િેના દ્વારા પ્રર્ાણપત્રર્ા ંકોઇ ફેરફાર 
કરવાર્ા ંઆવે િો ગજુરાિ જાહરે સેવા આયોગને કરવાની રહશેે. ઉર્દવાર/ર્ાિા-તપિા /વાલી 
આવી જાહરેાિ નરહિં કરીને કોઇપણ તવગિો છૂપાવશે િો િેઓ કાયદેસરની કાયમવાહીને પાત્ર બનશે 
અને િેઓએ રે્ળવેલ અનાર્િનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નિ વગમર્ા ં સર્ાવેશ નહી થવા 
અંગેનુ ં પ્રર્ાણપત્ર રે્ળવવા ર્ાટેના કોઇપણ ર્ાપદંર્ર્ા ં ફેરફારની સ્વૈતછક જાહરેાિ કરવાની 
જવાબદારી ઉર્દવાર/ર્ાિા-તપિા /વાલીની વ્યક્ક્િગિ રીિે અને સયંકુ્િ રીિે રહશેે.         

(૭) સરકારની પ્રવિમર્ાન જોગવાઈ મજુબ અનાર્િ કક્ષાના ઉરે્દવારો ચબનઅનાર્િ વગમના 
ઉરે્દવારો ર્ાટે અપનાવેલ હોય િેના કરિા ંવધ ુતવસ્તિૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) ર્ા ંછૂટછાટ લીધા તસવાય 
પોિાની ગણુવત્તાના આધારે પસદંગી પારે્ િો ચબનઅનાર્િ જગ્યાની સારે્ ગણિરીર્ા ં લેવાના થાય 
છે. 

(૮) ઉરે્દવારે અરજીર્ા ંજાતિ અંગે જે તવગિ દશામવેલ હશે િેર્ા ં પાછળથી ફેરફાર કરવાની તવનિંી 
ર્ાન્ય રાખવાર્ા ંઆવશે નહી. 

૮. માજી સૈતનક 
(૧ ) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારોએ અરજીપત્રકર્ા ંતવગિો આપવાની રહશેે. 
(૨ ) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ ર્ોકલવાની રહશેે. 

૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 



(ક) શારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારોએ અરજીપત્રકર્ા ંતવગિો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્િિા ૪૦% કે િેથી વધ ુ હોય િેવા ઉરે્દવારને જ શારીરરક અશક્િિાનો લાભ 

ર્ળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશક્િિાનો લાભ રે્ળવવા ઇચ્છિા ઉરે્દવારે (૧ ) શ્રવણનીખાર્ી (૨ ) 
હલનચલન અશક્િિા અથવા ર્ગજનો લકવો િે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્િિા છે િે દશામવવુ.ં 
(ગ) જાહરેાિર્ા ંશારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારો ર્ાટે અનાર્િ જગ્યા દશામવેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારોને પાત્ર ગણેલ હોય િેઓ 
િે જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસગેં ઉંર્રર્ા ંછૂટછાટ ર્ળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારે િેના સર્થમનર્ા ં સાર્ાન્ય વહીવટ તવભાગના િા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ના પરરપત્ર િર્ાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી તનયિ થયેલ નમનૂાર્ા ં સરકારી હોક્સ્પટલના 
સતુપ્રટેન્ર્ને્ટ /તસતવલ સર્જન/રે્ર્ીકલ બોર્મ દ્વારા આપવાર્ા ં આવેલ પ્રર્ાણપત્રની નકલ અરજી સાથે 
અચકૂ ર્ોકલવાની રહશેે. જો પ્રર્ાણપત્રની નકલ સારે્લ કરવાર્ા ંનહીં આવેલ હોય િો િે પાછળથી 
સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહીં શારીરરક અશક્િ ઉરે્દવાર િરીકેનો લાભ ર્ળવાપાત્ર થશે નહીં. 
(ચ) શારીરરક અશક્િ ઉરે્દવારોના રકસ્સાર્ા ંઅરજી કયામની િારીખ બાદ ભરિી પ્રરિયાના કોઇ પણ 
િબકે્ક જે કોઇ ઉરે્દવાર “Physical Disabled”  (શારીરરક અશક્િ) બને અને િે અંગે જરૂરી 
દસ્િાવેજો /પરૂાવાઓ રજુ કરે િો િેવા ઉરે્દવારની રજૂઆિ ર્ળ્યા િારીખ પછીના ભરિી પ્રરિયાના જે 
પણ િબક્કા બાકી હોય િે િબક્કાથી જ િેવા ઉરે્દવારને “PD” (શારીરરક અશક્િ) ઉરે્દવાર િરીકેના 
ર્ળવાપાત્ર િર્ાર્ લાભ/છૂટછાટ ર્ળવાપાત્ર થશે. આવા લાભો કે છૂટછાટ ભરિી પ્રરિયાના પણુમ થયેલ 
િબક્કા ર્ાટે પશ્વાદવિી અસરથી આપી શકાશે નરહ. 

૧૦. મહહલા ઉમેદવાર 
 ર્રહલાઓની અનાર્િ જ્ગગ્યાઓ ર્ાટે જો યોગ્ય ર્રહલા ઉરે્દવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય િો િેની 
જગ્યા જે િે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉરે્દવારોને ફાળવી શકાશે. 
જો ઉરે્દવારનો સર્ાવેશ અનાર્િ વગમ, ર્ાજી સૈતનક, શારીરરક અશક્િિા, ર્રહલા કે તવધવા પૈકીના 
તવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુતવકલ્પોર્ા ંથિો હોય િેવા રકસ્સાર્ા ંિેને લાગ ુપર્િા તવકલ્પો પૈકી જેર્ા ં
વધ ુલાભ ર્ળવાપાત્ર હશે િે ર્ળશે. 

૧૧. તવધવા ઉમેદવાર 
(૧ ) ઉરે્દવાર તવધવા હોય િો અરજીપત્રકર્ા ંિે કોલર્ સારે્ “હા” અવશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુ પર્તુ ં
નથી” એર્ દશામવવુ ં. 
(૨ ) તવધવા ઉરે્દવારે જો પનુ:લગ્ન કરેલ હોય િો અરજી પત્રકર્ા ંિે કોલર્ સારે્ “હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યથા “લાગ ુપર્તુ ં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 એરફર્તેવટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) તવધવા ઉરે્દવારને સરકારની પ્રવિમર્ાન જોગવાઈ મજુબ િેઓએ રે્ળવેલ ગણુર્ા ંપાચં ટકા ગણુ 
ઉરે્રવાર્ા ંઆવશે. 
(પ) કોઇ ર્રહલા ઉરે્દવાર જાહરેાિ ર્ાટે અરજી કરે િે સર્યે ‘’તવધવા‘’  ન હોય, પરંત ુઅરજી કયામ 
બાદ અથવા જાહરેાિ પ્રતસધ્ધ થયાની છેલ્લી િારીખ વીિી ગયા બાદ અથવા ભરિી પ્રરિયાના કોઇપણ 
િબકે્ક “તવધવા” બને અને િે અંગે જરૂરી દસ્િાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે િો િેની રજુઆિ ર્ળ્યા િારીખ 



પછીના ભરિી પ્રરિયાના જે પણ િબકકા બાકી હોય િે િબકકાથી જ િેવા ર્રહલા ઉરે્દવારોને ‘’તવધવા 
ર્રહલા ઉરે્દવાર‘’ િરીકેના લાભ આપવાર્ા ંઆવશે.  

૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(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 રદન-૭ ર્ા ંઅચકૂ કરવાની રહશેે. 
જો ઉરે્દવારના તનયોક્િા િરફથી અરજી ર્ોકલવાની છેલ્લી િારીખ બાદ ૩૦ રદવસર્ા ં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 તનવતૃિ, રુખસદ, િરતરફ :- 
અગાઉ ઉરે્દવારને સરકારી સેવા /સરકાર હસ્િકની કંપની કે બોર્મ કોપોરેશનર્ાથંી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાિ તનવતૃત્ત, રુખસદ કે બરિરફ કરવાર્ા ંઆવેલ હોય િો અરજીપત્રકર્ા ંિેની તવગિ આપવાની 
રહશેે. 

૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) આ જગ્યાની તનર્ણકૂ ર્ાટે સીધી ભરિીથી પસદંગીની પરિયા અનસુરવાની થાય છે. જે ર્ાટે The 

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

Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules 2017 અનસુાર ઉરે્દવારોની પસદંગી 
પ્રાથતર્ક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાિ યોજીને કરવાર્ા ંઆવશે. પ્રાથતર્ક કસોટીના ગણુિર્ાનસુાર જરૂરી 
અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉરે્દવારોની રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટેની પાત્રિા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુ ં
ર્ાધ્યર્ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં િો ગજુરાિી રહશેે. પ્રાથતર્ક કસોટી સાર્ાન્યિ: 
અર્દાવાદ/ગાધંીનગર ખાિે લેવાર્ા ંઆવશે, અને ઉરે્દવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થિ રહવેાનુ ંરહશેે.  
(૨ ) પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ં રે્ળવેલ ગણુ આખરી પસદંગી ર્ાટે ગણવાર્ા ં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે 
બોલાવવાના થિા ઉરે્દવારોર્ા,ં જો કોઇ ઉરે્દવારોના પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ં૧૦% કે િેથી ઓછા ગણુ હશે 



િો િેર્ને રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે પાત્રિા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉરે્દવારોની યાદી ર્ાટે 
તવચારણાર્ા ંલેવાર્ા ંઆવશે નહી. 
(૩ ) પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ં સાર્ાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુર્ાટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબતંધિ તવષયના 
૨૦૦ ગણુ ર્ાટે ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 
(૪) ઉરે્દવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથતર્ક કસોટીના ૩૦૦ ગણુર્ાથંી રે્ળવેલ ગણુ 
અને ૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાિના ૧૦૦ ગણુર્ાથંી રે્ળવેલ ગણુના આધારે કરવાર્ા ંઆવશે. 
એટલે કે પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ં૩૦૦ ગણુર્ાથંી રે્ળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાિર્ા ં
૧૦૦ ગણુર્ાથંી રે્ળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુર્ાથંી ગણુ આપવાર્ા ંઆવશે. 
સ્પષ્ટીકરણ:- જો ઉરે્દવારે પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ં ૩૦૦ ગણુર્ાથંી ૧૫૦ ગણુ રે્ળવેલ હશે અને રૂબરૂ 
મલુાકાિર્ા ં૧૦૦ ગણુર્ાથંી ૬૦ ગણુ રે્ળવશે િો લેચખિ પ્રાથતર્ક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ 
૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાિના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એર્ કુલ ૫૫ ગણુ થશે.  

(૫) “સીધી પસદંગીથી ભરિી અન્વયે આયોગ દ્રારા પ્રતસધ્ધ થયેલ જાહરેાિ ર્ાટે કુલ જ્ગગ્યાની સખં્યા 
સારે્ નોંધાયેલ કુલ On Line Application (Duplicate Application બાદ કયામ પછીની Valid on Line 

Applications) ની સખં્યા ૨૫ કરિા વધ ુ હોય, ત્યારે િે જાહરેાિ અન્વયે પ્રથર્ પ્રાથતર્ક કસોટી 
યોજવાર્ા ંઆવશે અને પ્રાથતર્ક કસોટીના પરરણાર્ના આધારે ઉરે્દવારો પાસેથી અરજી પત્રક અને 
જરૂરી દસ્િાવેજો રે્ળવી આગળની કાયમવાહી કરવાર્ા ં આવશે. પરંત ુ જો સીધી પસદંગીથી ભરિી 
અન્વયે પ્રતસધ્ધ થયેલ જાહરેાિ અન્વયે, નોંધાયેલ કુલ on Line Valid Applications ની સખં્યા ૨૫ કે 
િેથી ઓછી હોય િો આયોગનો આદેશ રે્ળવી નોંધાયેલ બધા જ ઉરે્દવારો પાસેથી અરજીપત્રક િથા 
જાહરેાિની જોગવાઇઓ મજુબ િર્ાર્ દસ્િાવેજ ર્ગાવી પ્રથર્ અરજી ચકાસણી કયામ બાદ પ્રાથતર્ક 
કસોટી યોજવાર્ા ંઆવશે.”   
(૬) પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ંઉરે્દવારને O.M.R. Sheet ર્ા ંજવાબ આપવા ર્ાટે A, B, C, D અને E એર્ 
પાચં તવકલ્પ આપવાર્ા ંઆવશે, પાચંર્ો તવકલ્પ E ‘Not attended’ િરીકેનો રહશેે. જો ઉરે્દવારે િર્ાર્ 
તવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયામ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય િો પ્રત્યેક તનતશ્રિ 
ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવાર્ા ંઆવશે. અને જો પાચંર્ો તવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોર્ 
કરેલ હોય િો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથામિ ર્ાત્ર E  ‘Not attended’  તવકલ્પ જ encode કયો 
હશે િો િે પ્રશ્ન ર્ાટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવાર્ા ંઆવશે નહીં.  

(૭) રૂબરૂ મલુાકાિર્ા ંઆયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ     કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે બોલાવવાર્ા ંઆવનાર  

ઉરે્દવારોની સખં્યા 
   ૦૧       ૦૬ 

   ૦૨       ૦૮ 

   ૦૩       ૧૦ 

   ૦૪ કે િેથી વધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
(૮) પ્રાથતર્ક કસોટીર્ા ંરે્ળવેલ ગણુ આખરી પસદંગી ર્ાટે ગણવાર્ા ંઆવશે. િેર્જ ઉપયુમક્િ કોલર્ર્ા ં
દશામવેલ સખં્યા પ્રર્ાણે રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે બોલાવવાના થિા ઉરે્દવારોર્ા,ં જો કોઇ ઉરે્દવારના 
પ્રાથતર્ક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે િેથી ઓછા ગણુ હશે િો રૂબરૂ મલુાકાિને પાત્ર ગણવાર્ા ંઆવશે નહીં. 



(૯) જાહરેાિર્ા ંઠરાવેલ લઘિુર્ લાયકાિ િેર્જ અનભુવ કરિા ંવધ ુશૈક્ષચણક લાયકાિ અને /અથવા 
વધ ુ અનભુવ અને/અથવા લાયકાિર્ા ં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે આયોગ 
ઉરે્દવારોની સખં્યા ર્યામરદિ કરી શકશે. 
(૧૦) સીધી ભરિી ર્ાટે ઇન્ટરવ્ય ુકતર્ટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાિર્ા ંઉરે્દવારના એકંદર દેખાવ (Overall 

Performance) ને ધ્યાને લેવાર્ા ંઆવશે અને ઇન્ટરવ્ય ુકતર્ટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉરે્દવારના Overall 

Performance ને ધ્યાનર્ા ં રાખી ચચામ તવચારણા કયામ બાદ સવામનરુ્િે ગણુ આપશે. 
(૧૧) પ્રાથતર્ક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાિર્ા ં રે્ળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસદંગી યાદી અને 
પ્રતિક્ષા યાદી િૈયાર કરવાર્ા ં આવશે. જાહરેાિર્ા ં જો ર્રહલાઓ, ર્ાજી સૈતનકો િથા શારીરરક રીિે  
અશક્િ ઉરે્દવારો ર્ાટે અનાર્િ જગાઓ હોય, અને રે્ળવેલ ગણુના આધારે, જો જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ 
અનાર્િ જગાની સખં્યા સારે્ પરુિી સખં્યાર્ા ંર્રહલા /ર્ાજી સૈતનક/શારીરરક રીિે અશક્િ ઉરે્દવારોનો 
પસદંગી યાદીર્ા ંસર્ાવેશ ન થિો હોય િો, સબતંધિ કેટેગરીના કટ ઓફ ર્ાકમસ ના ૧૦% જેટલુ ંધોરણ 
હળવુ ં કરીને કુલ અનાર્િ જગાઓ પૈકી બાકી રહિેી અનાર્િ જગાઓ સારે્ ર્રહલા /ર્ાજી 
સૈતનક/શારીરરક રીિે અશક્િ ઉરે્દવારોનો પસદંગી યાદીર્ા ંસર્ાવેશ કરવાનો રહશેે.  

(૧૨ ) ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટે લઘિુર્ ગણુના ૧૦ ટકાનુ ં ધોરણ હળવ ુ કરીને પસદંગી પદ્ધતિ 
અનસુરવાની રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાિ બાદ જે િે કેટેગરીના ર્રહલા ઉરે્દવારો ર્ાટેની અનાર્િ સખં્યા 
જેટલા ર્રહલા ઉરે્દવારોથી વધ ુઉરે્દવારો ઉપલબ્ધ થાય િો ભલાર્ણ યાદીર્ા ંર્રહલા ઉરે્દવારોનો 
સર્ાવેશ થયા બાદ બાકીના ર્રહલા ઉરે્દવારોની પ્રતિક્ષાયાદીર્ા ં પસદંગી ગણવાર્ા ં આવશે આ 
જોગવાઇ મજુબ લઘિુર્ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે  

૧૬. રૂિરૂ મલુાકાત:-  
(૧ ) રૂબરૂ મલુાકાિ આયોગની કચેરી ખાિે જ લેવાર્ા ંઆવશે.પ્રાથતર્ક કસોટીના પરરણાર્ના આધારે 
રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે પાત્ર થિા ઉરે્દવારે રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે પોિાના ખચે અને ફરજજયાિપણે 
ઉપક્સ્થિ થવાનુ ંરહશેે. િેર્જ જે ભરિી પ્રસગંો અન્વયે શારીરરક ક્ષર્િા કસોટી અને /અથવા શારીરરક 
ર્ાપદંર્ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, િેવા િર્ાર્ િબકે્ક ઉરે્દવારે ફરજજયાિપણે ઉપક્સ્થિ રહવેાનુ ંરહશેે. 
ઓ ઉરે્દવાર ભરિી પ્રરિયાના કોઇ પણ િબકે્ક ગેરહાજર રહશેી િો િેર્ની ઉરે્દવારી રદ કરવાર્ા ં
આવશે.”  
(૨ ) અનસુચૂચિ જાતિ, અનસુચૂચિ જનજાતિ િથા સા.શૈ.પ.વગમના િથા બેરોજગાર ઉરે્દવારો કે જેઓના 
ર્ાિા-તપિાની વાતષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય િેઓને િેર્ના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાિ ર્ાટે આવવા િથા જવા ર્ાટે ગજુરાિ એસ.ટી. તનગર્ દ્વારા તનયિ થયેલ રટરકટના દર પ્રર્ાણે 
બસ ભાડંુ ર્ળવાપાત્ર થશે. આ ર્ાટે ઉરે્દવારે રૂબરૂ મલુાકાિના રદવસે તનયિ ફોર્મ ભરવાન ુરહશેે અને 
િેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૩ ) રૂબરૂ મલુાકાિના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાિના પત્રર્ા ં દશામવવાર્ા ં આવેલ અસલ પ્રર્ાણપત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉરે્દવાર અસલ પ્રર્ાણપત્ર રજુ કરશે નહીં િો િેઓ રૂબરૂ મલુાકાિ ર્ાટે પાત્ર 
બનશે નહીં િેની ખાસ નોંધ લેવી. 

૧૭. નીિે દશાગવ્યા મજુિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ 
નથી) 
(૧ ) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 



(૨ ) અરજીર્ા ંદશામવેલ તવગિો અધરૂી કે અસગંિ હોય. 
(૩ ) અરજીર્ા ંઉરે્દવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-રે્ઇલથી ર્ોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીર્ા ંપાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુચૂચિ જાતિ, અનસુચૂચિ જનજાતિ, સા.શૈ.પ.વગમ િથા શારીરરક અશક્િિા ધરાવિા ઉરે્દવારે 
અરજીપત્રક સાથે સક્ષર્ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રર્ાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉરે્દવારે શૈક્ષચણક લાયકાિના સદંભમર્ા ંર્ાકમશીટ/પદવી પ્રર્ાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ નહોય. 
(૧૦) જન્ર્ િારીખ ર્ાટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રર્ાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧ ) ઉરે્દવારે અરજીપત્રકર્ા ંઅનભુવ દશામવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રિા નક્કી કરવાની થિી હોય) 
પરંત ુ િેના સર્થમનર્ા ં પ્રર્ાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા િો રજુ કરેલ પ્રર્ાણપત્રર્ા ં િેઓનો 
અનભુવનો સર્યગાળો, મળુપગાર, કુલપગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશામવેલ ન હોય િથા સસં્થાના 
લેટરપેર્ ઉપર ન હોય. 
(૧૨) ઓનલાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૧૫ નીિે સિુવેલ  (ઉમેદવારોને સિાંતધત) 

પ્રમાણપત્રો અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુપડતા આધાર પરુાવાની 
પ્રમાચણત કરેલ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડલે નહીં હોય તેવા 
ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 

૧૮. તનમણકૂ:-  
(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 શૈક્ષચણક લાયકાિ/અનભુવ/ઉંર્ર વગેરેના સર્થમનર્ા ં રજુ કરેલ પ્રર્ાણપત્રો 
કોઇપણ િબકે્ક અયોગ્ય ર્ાલરુ્ પર્શે િો િે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. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોતર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાાં 
ઉરે્દવારોને આથી ચેિવણી આપવાર્ા ં આવે છે કે િેઓ એ અરજીપત્રકર્ા ં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી 
ર્ારહિી દશામવવી નહી, િેર્જ આવશ્યક ર્ારહિી છૂપાવવી નહી, ઉપરાિં િેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
દસ્િાવેજો કે િેની પ્રર્ાચણિ નકલર્ા ંકોઇપણ સજંોગોર્ા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ 
ચેર્ા ં કરવા નહીં અથવા િેઓએ આવા ચેર્ા ં કરેલ/બનાવટી દસ્િાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એક જ 
બાબિના બે કે િેથી વધ ુદસ્િાવેજોર્ા ંઅથવા િેની પ્રર્ાચણિ 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 વ્યક્ક્િ દ્વારા છળકપટથી કાર્ પણૂમ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્િાવેજ રજુ કયામ હોય,  
(પ) અગત્યની બાબિ છુપાવવા અથવા દોષમકુિ અથવા ખોટા તનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) િેઓની ઉરે્દવારી અંગે કોઇપણ અતનયતર્િ કે અનચુચિ ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સર્યે કોઇ અનચુચિ સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીર્ા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અતશષ્ટ બાબિો સરહિની અસગંિ બાબિો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખરં્ર્ા ં કોઇપણ રીિની ગેરવિમણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉરે્દવારની જવાબવહીની 
નકલ કરવી, પસુ્િક, ગાઇર્, કાપલી િેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્િચલચખિ સારહત્યની ર્દદથી અથવા 
વાિચચિ 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 શારીરરક ઇજા પહોચાર્વી, અથવા 
(૧૧ ) ઉપરોકિ જોગવાઇઓર્ા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા િેણે કે સીધી 
અથવા આર્કિરી 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 સમચુચિ તનયર્ો અનસુાર તશસ્િભગંના 
પગલા ંલઇ શકાશે. 

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

(૧ ) આરોપનાર્ાર્ા ંિેર્ની સારે્ના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબિે, 
(ર) લેખીિર્ા ંતશક્ષા અંગે બચાવનામુ ંહકીકિ રજુ કરવા અને 
(૩ ) તશક્ષા અંગે તનયિ સર્ય ર્યામદાર્ા ંરૂબરૂ રજુઆિ કરવાની િક આપવાર્ા ંઆવશે. 

  
 

 (આશા શાહ) 
સાંયકુ્ત સચિવ, 

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 
 
 



 
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:16/08/2018,13.00 p.m. to Date:31/08/2018,13.00 p.m. 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:- 20/01/2019  

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

- Tentative month for Interview:- May-2019 

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

 

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 11 03 

2 SEBC 02 00 

3 SC 00 00 

4 ST  08 02 

 Total  21 05 

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)  

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


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 Women Candidates belonging 

to Unreserved 

05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 

 

 SEBC and S.T.  Candidates of 

origin of Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years)                    

3 Women Candidates belonging 

to SEBC and S.T. Category  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. 

 

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.) 

 

  

  (Asha Shah) 

 Joint Secretary  

Gujarat Public Service Commission 



 

Online અરજી કરવાની િથા અરજી ફી ભરવાની રીિ 

 

આ જાહરેાિના સદંભમર્ા ં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવાર્ા ં આવશે. ઉરે્દવાર         
િા.૧૬ /૦૮ /૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક થી િા.૩૧ /૦૮ /૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક સધુીર્ા ં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉરે્દવારે અરજી કરવા ર્ાટે નીચે મજુબના Steps 
(૧ ) થી (૧૬) અનસુરવાનારહશેે. Confirmation Number ર્ળ્યા પછી જ અરજી ર્ાન્ય ગણાશે. 
 
(૧ ) સૌ પ્રથર્ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં 
(૨ ) Apply Online Click કરવુ.ંઆ પ્રર્ાણે 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 ક્ક્લક કરવુ.ં 
(૩ ) Assistant Engineer (Mechanical), Class-II ઉપર click કરવાથી જગ્યાની તવગિો ર્ળશે. 
(૪) િેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format 
ર્ા ંસૌ પ્રથર્ “Personal Details” ઉરે્દવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) 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 ર્ારહિગાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા ર્ાટે Educational Details પર 
click કરવુ ંઅને પોિાની શૈક્ષચણક 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 ં ર્ારહિી 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 સ્િીનર્ાથંી 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 

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


કરી લેવો. અરજી confirm કયામ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીર્ા ં કરી શકાશે. પરંત ુઅરજી 
confirm થઇ ગયા બાદ અરજીર્ા ં 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 િે તવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે. 

૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સાર્ાન્ય કેટેગરીના ઉરે્દવારે ભરવાની થિી ફી સદંભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરીને તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્પ્યટુરની સતુવધા ધરાવિી પોસ્ટ ઓરફસર્ા ં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સતવિસ ચાર્જ તાાઃ૩૧/૦૮/૨૦૧૮,૧૩:00 કલાક સધુીર્ા ં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયામ અંગેનુ ં
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 
પ્રરિયાર્ા ં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 બીર્ાણો 
સરહિ િથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી. /સ્પીર્ 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 બીર્ાણો સરહિ આર.પી.એ.ર્ી. /સ્પીર્ પોસ્ટથી 
ર્ોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીર્ા ંરૂબરૂર્ા ંઆપી જવાના રહશેે. 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાિ ર્ાટે confirm થયેલ અરજીપત્રક િથા નીચે સચૂવેલ સબંતંધિ પ્રર્ાણપત્રો 
અને લાગ ુ પર્િા આધાર પરુાવાની પ્રર્ાચણિ કરેલ નકલો િર્ાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાિર્ા ં
દશામવેલ તવગિ મજુબ સપંણુમ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા ર્ગંાવવાર્ા ં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સરહિ તનધામરીિ િારીખની સર્ય ર્યામદાર્ા ં આયોગર્ા ં ગાધંીનગર ખાિે જર્ા કરાવવાના 
રહશેે. 
(૧ ) ઉરે્દવારે ઓનલાઇન કન્ફર્મ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ વાળં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ 
ર્ાઉનલોર્ કરવાની રહશેે. જેર્ા ંફોટોગ્રાફ, સહી સરહિ તવગિો વચંાય િેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ 
ના હોય િો પાસપોટમ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય િો 
ફરીથી અરજીપત્રકર્ા ં સહી કરવાની રહશેે. 
(૨ ) જન્ર્ િારીખના પરુાવા ર્ાટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુ ં પ્રર્ાણપત્ર (જન્ર્ િારીખનો દાખલો કે શાળા 
છોર્યાનુ ંપ્રર્ાણપત્ર ર્ાન્ય ગણાશે નહીં)   
(૩ ) જાતિનુ ંપ્રર્ાણપત્ર (અન.ુ જાતિ, અન.ુ જનજાતિ અને સા.અને શૈ.પ.વગમના ઉરે્દવારો ર્ાટે) 
(૪) સાર્ાજીક અને શૈક્ષચણક પછાિ  પછાિ વગમના ઉરે્દવારોએ (જાહરેાિર્ા ંદશામવ્યા મજુબ તનયિ 
સર્યગાળાનુ ંગજુરાિી નમનુા મજુબનુ ંપરરતશષ્ટ-ક અરજીપત્રકર્ા ંદશામવેલ નબંર અને િારીખનુ ંજ) 



રજુ કરવાનુ ં રહશેે. પરરચણિ ર્રહલા ઉરે્દવારોએ આવુ ં પ્રર્ાણપત્ર િેઓની ર્ાિા-તપિાના આવકના 
સદંભમર્ા ંરજુ ંકરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉરે્દવારોએ િેર્ના પતિની આવકના સદંભમર્ા ંરજુ ંકરેલ હશે િો 
િે ર્ાન્ય રાખવાર્ા ંઆવશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશક્િ ઉરે્દવારોના રકસ્સાર્ા ંસા.વ.તવ. ના િા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુ ંતનયિ 
નમનુાર્ા ંસરકારી હોસ્પીટલના સતુપ્રટેન્ર્ને્ટ /તસતવલ સર્જન/રે્રર્કલ બોર્મ દ્વારા આપેલ પ્રર્ાણપત્ર 
(૬) ર્ાજી સૈતનક ઉરે્દવારોના રકસ્સાર્ા ંરર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણિ ર્રહલાઓના રકસ્સાર્ા ંલગ્ન નોંધણીનુ ંપ્રર્ાણપત્ર/ અટક અથવા નાર્ બદલાવેલ હોય 
િો િે અંગેના જાહરેનાર્ાની નકલ  
(૮) તવધવા ર્રહલા ઉરે્દવારોના રકસ્સાર્ા ંપનુ: લગ્ન ન કયામ અંગેના સોગદંનાર્ાની નકલ  
(૯) સ્નાિક (બધા ંજ વષમ /સેરે્સ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૦) સ્નાિક પદવી પ્રર્ાણપત્ર  
(૧૧ ) અનસુ્નાિક (બધા ંજ વષમ /સેરે્સ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૨ ) અનસુ્નાિક પદવી પ્રર્ાણપત્ર (જો જાહરેાિની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય િો) 
(૧૩ ) તવદેશની યતુનવતસિટી ર્ાથંી પદવી રે્ળવેલ હોયિો િેની ર્ાન્યિા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાિર્ા ંદશામવેલ લાયકાિની સર્કક્ષ લાયકાિ ઉરે્દવાર ધરાવે છે િેવો િેર્નો હક્ક દાવો 
હોય િો આવા ઉરે્દવારે સર્કક્ષિા પ્રસ્થાતપિ કરિા આદેશો /અતધકૃિિાની તવગિો /પ્રર્ાણપત્ર રજુ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
(૧૫) સરકારી કર્મચારીના સબધંર્ા ં“ના-વાધંા પ્રર્ાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રર્ાણપત્રો (જાહરેાિ મજુબ જરૂરી હોય િો િર્ાનસુાર રે્ળવેલ અનભુવ, લાગ ુપર્િા 
સવંગમના કાયમકાળની શરૂઆિથી પગારની તવગિ, ફરજ/કાર્ના પ્રકાર દશામવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સશંોધનપત્રો (જો જાહરેાિની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય િો) 
(૧૮) ચબનઅનાર્િ ઉરે્દવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાિની જોગવાઇ અનસુધંાનર્ા ંલાગ ુપર્િા અન્ય આધાર પરુાવા /પ્રર્ાણપત્રો    

અરજીપત્રક ચબર્ાણો સાથે  તનધામરીિ િારીખની સર્ય ર્યામદાર્ા ંઆયોગર્ા ંજર્ા કરાવવાર્ા ં
આવેલ નહીં હોય િેર્જ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રર્ાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોર્વાર્ા ં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 જોર્લે 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, િો િે રીફંર્ 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 િો,  
ચબનઅનાર્િ વગમના ઉરે્દવાર િરીકે જ અરજી કરવાની રહશેે અને ચબનઅનાર્િ 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 ફક્િ 
પોસ્ટઓરફસ દ્વારા જ સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે, રોકર્ર્ા,ં ર્ીર્ાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્મર કે 
પે-ઓર્મરના 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 
પર્શે િો િેર્ની ઉરે્દવારી કોઇપણ િબકે્ક રદ કરવાર્ા ંઆવશે. 
 
નોંધ: ર્દદનીશ ઇજનેર (યાતંત્રક), વગમ-૨ની જગ્યાના ભરિી તનયર્ો, અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના 
આવશ્યક પ્રર્ાણપત્રોની તવગિ, વયર્યામદાર્ા ંછૂટછાટ, અરજી કયા સજંોગોર્ા ંરદ થવાને પાત્ર છે િેની 
તવગિો, પરરતશષ્ટ-’ક’નો નમનૂો, સરકારી કર્મચારીએ રજુ કરવાના ના-વાધંા પ્રર્ાણપત્રનો નમનૂો, 
શારીરરક અશક્િિા અંગેના પ્રર્ાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાિની અન્ય વધ ુ તવગિો આયોગની 
કચેરીના નોરટસ બોર્મ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા ર્ળશે. 
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