ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૦૧ શાખા
ુ રાત ઈજનેરી સેવા, વગગ-૧ અને વગગ -૨ની નીચે દશાગ વેલ
જાહેરાત ક્રમાાંક : ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ : ગજ
જગ્યાઓ પર કુ લ-૪૯ ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અરજીઓ તા.૧૫-૧૨-૨૦૧૮,૧૩:૦૦
ુ ીમાાં માંગાવવામાાં આવેલ હતી. જે પન
ુ : તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯
કલાક થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮,૧૩:૦૦ કલાક સધ
ુ ી Re-Open કરવામાાં આવે છે .
(૧૩-૦૦ કલાક) થી તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ કલાક) સધ
(૧) ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાાંક અને જગ્યાન ુ નામ સ્પષ્ટ રીતે વાચીને ઓન લાઇન અરજી કરવી. ઓન
લાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજી પત્રકમાાં ભયાગ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને
ત્યારબાદ જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહેશ.ે
ુ ારો
(૨) કન્ફમગ થયેલ અરજી પત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચ ૂક બાબતે સધ
કરવાની રજૂઆત/ વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી.
(૩) એક કરતાાં વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના હકસ્સામાાં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજી પત્રક જ માન્ય
રાખવામાાં આવશે. બબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેન ુ અરજીપત્રક
માન્ય રાખવામાાં આવશે.
ુ તા
(૪) ઓન લાઇન જાહેરાત માટેના ભરે લા અરજી પત્રક બબડાણ સહહત આયોની કચેરીમાાં હાલ પર
મોકલવા નહી, પરાં ત ુ આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ મોકલવા વવનાંતી છે .
(૫) મ ૂળ જાહેરાતમાાં જે ઉમેદવારોએ સામાન્ય (General) કેટેગરીમાાં અરજી કરે લ હોય અને હવે આવથિક
રીતે અનામત નો લાભ મળવા પાત્ર હોય (એટલેકે જે ઉમેદવારો હવે EWS Category માાં આવતા
ુ : EWS Category હેઠળ અરજી કરવાની રહેશે. મ ૂળ જાહેરાતમાાં જે ઉમેદવારોએ
હોય) તેમણે પન
અરજી કરે લ છે અને જેમને આવથિક રીતે નબળા વગોના અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર નથી એવા
ુ ારે લ જાહેરાત અન્વયે ફરીથી અરજી કરવાની રહેશે નહી. અલબત મળ
ુ જાહેરાતમાાં
ઉમેદવારો એ સધ
ુ ારે લ જાહેરાત અન્વયે અરજી કરી શકશે.
અરજી કરે લ ન હોય તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો સધ
ઉપલી વયમયાગદા માટે મ ૂળ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ ધ્યાને લેવાની
ુ વ માટે સધ
ુ ારે લ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ અરજી સ્વીકારવાની
રહેશે જ્યારે શૈક્ષબણક લાયકાત અને અનભ
છે લ્લી તારીખ ધ્યાને લેવાની રહેશે.
(૬) આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી અને અરજીપત્રક ફી માાંથી મક્ુ તત આપવામાાં આવે
છે .
(૭) આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૫-૦૧૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના અગ્રેજીમાાં
ુ રાતીમાાં “પહરવશષ્ટ-ગ” મજ
ુ બન ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુ રહેશ.ે
“Annexure-KH” અથવા ગજ

નોંધ:- (૧) આ જગ્યાની સ્પધાગત્મક પરીક્ષાની વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા સાંભવત: તા.૦૪-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ
યોજવામાાં આવશે.
(૨) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષાન ાંુ પહરણામ સાંભવત: ઓતટોમ્બર-૨૦૧૯ માાં પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે.
ુ ય લેબખત પરીક્ષા સાંભવત: ૧૫, ૨૨ અને ૨૯, હડસેમ્બર-૨૦૧૯ના રોજ યોજવામાાં આવશે.
(૩) મખ્
ુ ય લેબખત પરીક્ષાન ાંુ પહરણામ સાંભવત: માચગ-૨૦૨૦ માાં પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે.
(૪) મખ્
ુ ાકાત સાંભવત: એવપ્રલ-૨૦૨૦માાં યોજવામાાં આવશે.
(૫) રૂબરૂ મલ

કુ લ જગ્યાઓ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ
જગ્યાનુાં નામ

આવથિક

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ માટે અનામત

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી

જગ્યાઓ

અનામત

સા.

બબન

રીતે

અનુ.

અનુ.

અનામત

નબળા

જાવત

જનજાવત

વગગ

શૈ.પ
.વ

બબન
અનામત

આવથિક

સા.

રીતે

અનુ.

અનુ.

નબળા

જાવત

જનજાવત

વગગ

શારીહરક

માજી

.વ

અશતત

સૈવનક

શૈ.પ

વગગ-૧
કાયગપાલક

ઈજનેર

(વસવવલ), વગગ-૧

૧૧

૦૫

૦૧

૦૧

૦૨

૦૨

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૧

૦૫

૦૧

૦૧

૦૨

૦૨

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

માગગ અને મકાન વવભાગ
કુ લ

વગગ-૨
નાયબ

કાયગપાલક

ઈજનેર (વસવવલ), વગગ-૨

૩૮

૧૭

૦૩

૦૨

૦૬

૧૦

૦૫

૦૦

૦૦

૦૨

૦૩

૦૧

૦૧

૩૮

૧૭

૦૩

૦૨

૦૬

૧૦

૦૫

૦૦

૦૦

૦૨

૦૩

૦૧

૦૧

માગગ અને મકાન વવભાગ
કુ લ

૧.(૧)

ુ બની શારીહરક
ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાગ વેલ જે તે જગ્યાઓની સામે દશાગવ્યા મજ

અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે .
જગ્યાન ાંુ નામ

અંધત્વ ઓછી દષ્ષ્ટ

શ્રવણની ખામી

-

HH ૪૦% કે તેથી વધ ુ અને

કાયગપાલક ઈજનેર (વસવવલ),
વગગ -૧

ુ ી
૧૦૦% સધ

માગગ અને મકાન વવભાગ
નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર
(વસવવલ), વગગ-૨

૦૧ જગ્યા
-

HH ૪૦% કે તેથી વધ ુ અને

માગગ અને મકાન વવભાગ

ુ ી
૧૦૦% સધ

હલનચલનની
વવકલાાંગતા
OA, OL

૦૧ જગ્યા
OA, OL

HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg
૧.(૨) જાહેરાતમાાં (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દૃષ્ષ્ટ, (૨) શ્રવણની ખામી, (૩) હલનચલનની વવકલાાંગતા
અથવા મગજનો લકવો એમ ત્રણ કેટેગરી પૈકી જે કેટેગરીની જગ્યાઓ આવા ઉમેદવારો માટે અનામત
રાખવામાાં આવેલ હશે તે જ કેટેગરીના ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર બનશે.

૧.(૩) શારીહરક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર
ક્રમાાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત થયેલ સવુ પ્રન્ટેડન્ટ/ વસવવલ સર્જનના તબીબી
પ્રમાણપત્રને આવધન રહીને ઉપલી વય મયાગદામાાં ૧૦ વર્ગની છૂટછાટ મળશે.
૧.(૪) શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમગમાાં Personal Details માાં પોતાની
અશકતતાની ટકાવારી / વવગત દશાગવવાની રહેશે.
૧.(૫) મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નહહ થાય તો આ જગ્યાઓ સાંબવાં ધત
ુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ફાળવવામાાં આવશે.
કેટેગરીના પર
૧.(૬) શારીહરક રીતે અશકત તથા માજી સૈવનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદવાર પસાંદગી
પામશે તેઓ પોતે જે કેટેગરીના (બબન અનામત/ આવથિક રીતે નબળા વગગ / અન.ુ જાવત/ અન.ુ જનજાવત/
સા.શૈ.પ.વગગ ) ઉમેદવાર હશે, તે કેટેગરીના ગણવામાાં આવશે.
ુ બ
૧.(૭) સા.વ.વવ.ના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ગ.૨ મજ
શારીહરક અશકતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેમને જ શારીહરક અશકતતાના લાભો મળવાપાત્ર રહેશે.
૨. નાગહરકત્વ :
ુ ાનનો
પરીક્ષામાાં પ્રવેશ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગહરક, અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભત
ુ રી ૧૯૬૨ પહેલાાં
પ્રજાજન, અથવા (ઘ) ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યઆ
ભારતમાાં આવેલ વતબેટના વનવાગવસત, અથવા (ચ) પાહકસ્તાન, બમાગ, શ્રીલાંકા અને પ ૂવગ આહિકન દે શો,
ુ ાન્ડા, વવયેટનામ, ઝામ્મ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, યન
ુ ાઈટેડ હરપબ્બ્લક ઓફ
કેન્યા, યગ
ટાન્ઝાવનયાના દે શોમાાંથી સ્થળાાંતર કરી ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મ ૂળ
ુ ીના પ્રકારમાાંની વ્યક્તતઓ તેમણે ગજ
ુ રાત સરકાર પાસેથી
ભારતીય વ્યક્તત, પરાં ત ુ (ખ) થી (ચ) સધ
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્ય ાંુ હોય તો જ વનમણ ૂક માટે પાત્ર બનશે.
૩. ઉંમર અને તેમાાં છૂટછાટ :
૩.(૧) મ ૂળ જાહેરાતમાાં અરજી લોગ ઓન કરવાની છે લ્લી તારીખ : ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦
ુ ા કરે લા હોવા જોઈએ અને ૩૫ વર્ગ પરુ ા કરે લા ન હોવા જોઈએ.
વર્ગ પર
૩.(૨) ઉંમર મ ૂળ જાહેરાતમાાં અરજી લોગ ઓન કરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. ઉપલી
ુ બની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
વય મયાગદામાાં નીચે મજ
ુ રાતના આવથિક રીતે નબળા વગગ , અનસ
ુ ૂબચત જાવત, અન.ુ જનજાવત અને
૩.(૨).(૧) મ ૂળ ગજ
સા.અને શૈ.પ.વગગના પરૂુ ર્ ઉમેદવાર-પાાંચ વર્ગ,
૩.(૨).(૨) બબન અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવાર-પાાંચ વર્ગ
ુ રાતના આવથિક રીતે નબળા વગગ , અનસ
ુ ૂબચત જાવત, અન.ુ જન જાવત અને
૩.(૨).(૩) મ ૂળ ગજ
સા.અને શૈ.પ.વગગના મહહલા ઉમેદવાર-દસ વર્ગ (આ છૂટછાટમાાં મહહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે
પાાંચ વર્ગની છે તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે .)
૩.(૨).(૪) શારીહરક અશતત (Disabled) ઉમેદવાર -દસ વર્ગ.
ુ ાાં વધ ુ પાાંચ વર્ગની છૂટછાટ
૩.(૨).(૫) માજી સૈવનકો/અવધકારીઓને ઉપલી વય મયાગદામાાં વધમ
મળવાપાત્ર થાય છે . આ છૂટછાટ માજી સૈવનકો અને ઇ.સી.ઓ. / એસ.એસ.સી.ઓ સહહત
કવમશન્ડ ઓહફસસગ જેમણે લશ્કરી સેવામાાં ઓછામાાં ઓછી પાાંચ વર્ગની ફરજ બજાવી હોય અને

ુ ત
લશ્કરી સેવા માટે શારીહરક અશકતતાના કારણે બરતરફ કે છૂટા કરવાના કારણ વસવાય મદ
ુ ી થયેથી (જેમની મદ
ુ ત છ મહહનામાાં પરુ ી થવાની હોય તે સહહત) છૂટા થયેલ હોય તેઓને
પર
મળવાપાત્ર થશે.
ુ રાત મલ્ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ના વનયમ૩.(૨).(૬) ગજ
ુ બ “where a Government Servant appointed to a post requiring a
૮(૫)ના બીજા પરાં તકુ મજ
Engineering (Civil) degree or diploma as one of the qualifications, he shall be entitled to
relaxation of the upper age limit prescribed for the concerned post provided he had not
crossed the age limit prescribed for the concerned post at the time of his previous
appointments even if experience has not been prescribed as one of the qualification for
such post.”
૩.(૨).(૭) આ જાહેરાતમાાં જે કક્ષાના અનામત વગો માટે જગ્યાઓ અનામત રાખવામાાં આવી
ુ રાતના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે. બધી જ
છે તે કક્ષાના મ ૂળ ગજ
ુ ાાં વધ ુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સધ
ુ ી જ ઉપલી
મળવાપાત્ર છૂટછાટ ગણતરીમાાં લીધા બાદ વધમ
વયમયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.
૩.(૨).(૮) અનામત વગોના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને વય મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે નહીં.
૩.(૨).(૯) બબન અનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને બધી જ મળવાપાત્ર
ુ ાાં વધ ુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સધ
ુ ી જ ઉપલી વય મયાગદામાાં
છૂટછાટ ગણતરીમાાં લીધા બાદ, વધમ
છૂટછાટ મળશે.
૩.(૩) ઉમેદવારે જે-તે લાગ ુ પડતા અનામત વગગ વગે રે અંગે અરજીપત્રકમાાં કાળજીપ ૂવગક ખાતરી કરી
જરૂરી ચકાસણી કરીને જ જણાવવા અનરુ ોધ કરવામાાં આવે છે . અરજીપત્રકમાાં ઉમેદવાર દ્વારા કન્ફમગ
ુ ારો કરવા અંગે ની
કરવામાાં આવેલ કોઇ પણ વવગત/માહહતીમાાં ઉમેદવારની ચ ૂકના કારણે પાછળથી સધ
કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
૪. લાયકાત :
૪.(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સાંસ્થાવપત
યવુ નવવસિટીઓ પૈકી કોઈપણમાાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યવુ નવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશન
અવધવનયમ ૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમ્સ યવુ નવવસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઈપણ શૈક્ષબણક
સાંસ્થામાાંથી મેળવેલી બેચલર ઓફ એમ્ન્જવનયરીંગ(વસવવલ) અથવા બેચલર ઓફ ટેતનોલોજી (વસવવલ)ની
પદવી ધરાવતો હોવો જોઈશે અથવા સરકારે માન્ય કરે લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈશે.
ુ ીમાાં જે ઉમેદવારોના
૪.(૨) મ ૂળ જાહેરાતમાાં અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સધ
ુ ા થયેલા હોય અને વનયત લાયકાતની પદવીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/વર્ગની પરીક્ષામાાં ઉપક્સ્થત
૨૦ વર્ગ પર
થયેલ છે અથવા થનાર છે પરાં ત ુ જેન ાંુ પરીણામ પ્રવસધ્ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો વપ્રબલવમનરી
ુ ય
પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકશે, પરાં ત ુ તેઓએ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની પદવી મખ્
ુ ીમાાં પ્રાપ્ત કરે લી હોવી જોઇશે. જો કે મખ્
ુ ય પરીક્ષા માટે
પરીક્ષા માટે ની અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સધ
ુ ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથે પદવી
આયોગે જે ઉમેદવારોને લાયક ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ મખ્
પરીક્ષા પાસ કયાગ અંગે ના પરુ ાવા મોકલવાના રહેશે.

ુ ય
૪.(૩) જે ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગનો પરુ ાવો રજુ કરી શકશે નહહ તેવા ઉમેદવારોને મખ્
પરીક્ષામાાં પ્રવેશ માટે લાયક ગણવામાાં આવશે નહહ.
૫. કોમ્પ્યટુ રન ાંુ જ્ઞાન :
ુ રાત મલ
ુ કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યટુ રના
ગજ
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નહહ ધરાવનાર
ઉમેદવાર વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહહ.
૬. પગાર ધોરણ :
ુ બ)
૬.(૧) વગગ-૧ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નાંબર-૧૧ રૂ! ૬૭,૭૦૦-૨,૦૮,૭૦૦ (૭ મા પગારપાંચ મજ
ુ બ)
વગગ-૨ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નાંબર-૯ રૂ! ૫૩,૧૦૦-૧,૬૭,૮૦૦ (૭ મા પગારપાંચ મજ
૬.(૨) અજમાયશી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દશાગ વેલ જગ્યાઓમાાં ઈજાફો આપવામાાં આવશે નહહ. તેમ
છતાાં સક્ષમ સત્તાવધકારી દ્વારા અજમાયશી સમય સાંતોર્કારક રીતે પ ૂણગ થયે ઈજાફો માંજૂર કરવામાાં
આવશે.
ુ રાત સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવી વ્યક્તતઓનો પગાર ગજ
ુ રાત મલ્ુ કી સેવા વનયમો અનસ
ુ ાર
૬.(૩) ગજ
ઉપયક
ગ ુ ત પગાર ધોરણમાાં વનયત કરવામાાં આવશે.
૬.(૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સાંબવાં ધત જગ્યા માટે વખતો વખત સોંપવામાાં આવે તે કામગીરી.
૬.(૫)

બઢતીની તકો : ઉપરોકત જગ્યાઓ પર વનમણ ૂક પામેલ ઉમેદવારો જે તે જગ્યાના ભરતી

ુ ાર ઉપલી જ્ગગ્યાઓ પર બઢતી માટે લાયક ગણાશે.
વનયમોનસ
૭. જાવત પ્રમાણપત્ર :
૭.(૧) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત
ુ ામાાં આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે.
નમન
અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
૭.(૨) આવથિક રીતે નબળા વગગ અને સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારો વગગની
વવગત અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
૭.(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
ુ રાતના અનસ
ુ બુ ચત જાવત, અનસ
ુ બુ ચત જનજાવત, આવથિક રીતે નબળા વગગ અને સામાજજક
૭.(૪) મ ૂળ ગજ
અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
૭.(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ
ઉન્નત વગગમાાં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
૭.(૬) (અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ ન થતો
હોવા અંગે ન ાંુ સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગન ાંુ તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના
ુ રાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-ક’ મજ
ુ બન ાંુ અથવા ઉતત વવભાગના
ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજ
ુ રાતી નમ ૂના ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મજ
ુ બન ાંુ
તારીખ:૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી વનયત કરાયેલ ગજ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ાંુ રહેશે.

(બ) “ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહી હોવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર” નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૧૮૧૯ દરમ્યાન ઇસ્ય ુ કરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અવવધ ઇસ્ય ુ થયા વર્ગ સહહત ત્રણ નાણાકીય
વર્ગની રહેશે તેવો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલ હોય તેવ.ુ નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ માાં ઇસ્ય ુ
કરાયેલ પ્રમાણપત્રની અવવધ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ પ ૂરી થતી હોઇ વવશેર્ સાંજોગોમાાં
મ ૂળ જાહેરાત વખતે ૨૦૧૬-૧૭ન ુ NCLC પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાત ુ હોઇ જાહેરાત રીઓપન
વખતે પણ તેને માન્ય ગણવામાાં આવશે અને જો કોઇ ઉમેદવાર તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પછી
અરજી કરે અને વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ ન ુ NCLC રજૂ કરે તો પણ ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે. પરાં ત ુ
ુ ીમાાં
આવ ુ પ્રમાણપત્ર સાંબવાં ધત જાહેરાત માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સધ
ઇસ્ય ુ કરાયેલ હોવ ુ જોઇએ.
નોંધ: ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃવત તથા
સમયગાળા અને અવવધના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોગવાઈઓ
આખરી ગણાશે.
(ક)

પહરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ
કરવાન ાંુ રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો
તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે. જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ
થયેલ વનયત નમ ૂનાન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં
આવશે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહહ.

(ડ)

ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગે ન ાંુ
પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહેશે. જો આવા
પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભ ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદન ાંુ નવ ાંુ
પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર
થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે.

(ઇ)

ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ાંુ પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાં ડો ધ્યાને
લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વર્ગની છે . પરાં ત ુ ઉતત માપદાં ડો પૈકી કોઈપણ
માપદાં ડમાાં આ અવવધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈમ્ચ્છક જાહેરાત સાંબવાં ધત ઉમેદવારે
તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબવાં ધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગને કરવાની રહેશે.
કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજ
ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહેરાત નહહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ
કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર
થશે. ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટે ના કોઈપણ

માપદાં ડમાાં ફેરફારની સ્વૈમ્ચ્છક જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની
વ્યક્તતગત રીતે અને સાંયતુ ત રીતે રહેશે.
ુ બ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વગગના
૭.(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજ
ુ વની લાયકાત, બબનઅનામત વગગના
ઉમેદવારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા, અનભ
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુ વવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય
ુ વત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે .
પોતાની ગણ

૭.(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી
માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી.
૭.(૯) આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૫-૦૧૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના અગ્રેજીમાાં
ુ રાતીમાાં “પહરવશષ્ટ-ગ” મજ
ુ બન ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુ રહેશે.
“Annexure-KH” અથવા ગજ
૮. વવધવા ઉમેદવાર :
ુ ાર વવધવા મહહલા ઉમેદવારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે
સરકારના પ્રવતગમાન વનયમો અનસ
ુ ના ૫ (પાાંચ) ટકા ગણ
ુ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા, મખ્
ુ ય લેબખત પરીક્ષા અને રૂબરૂ
તેમને મળે લ કુ લ ગણ
ુ ાકાતમાાં ઉમેરી આપવામાાં આવશે. પરાં ત ુ તેઓએ ભરતી તથા વનમણ ૂક સમયે પન
ુ : લગ્ન કરે લ ના
મલ
હોવા જોઇએ. ઉપરાાંત આયોગની કચેરી માાંગે ત્યારે તેના તમામ પરુ ાવાઓ અસલમાાં આયોગની કચેરીમાાં
રજુ કરવાના રહેશે.
૯.સામાન્ય શરતો :ુ રાતના આવથિક રીતે નબળા વગગ , અનસ
ુ ૂબચત જાવત, અન.ુ જનજાવત
૯.(૧) અનામત વગગનો લાભ મ ૂળ ગજ
અને સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારોને જ મળશે.
૯.(૨) અરજી કયાગ બાદ પરત ખેંચી શકાશે નહહ.
૯.(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ વવગત ખોટી બતાવેલ હશે તો તેન ાંુ અરજીપત્રક કોઇપણ તબક્કે
રદ કરવામાાં આવશે તથા તેણે લાયકીધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસાંદગી
પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાશે.
૧૦. પરીક્ષાની રૂપરે ખા તથા અભ્યાસક્રમ :ુ ાર બે તબક્કામાાં યોજવામાાં આવશે.
૧૦.(૧) પરીક્ષાની રૂપરે ખા : સ્પધાગત્મક પરીક્ષા ક્રમાનસ
ુ ય પરીક્ષા માટે ના ઉમેદવારો પસાંદ કરવા અને
(એ) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા (objective type) : મખ્
ુ ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત) વનવિત જગ્યાઓ માટે આખરી પસાંદગી માટે
(બી) મખ્
ઉમેદવારો પસાંદ કરવા.
ુ ય લેબખત પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગણ
ુ તથા રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતમાાં મેળવેલ
ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી મખ્
ુ ના આધારે કરવામાાં આવશે.
ગણ
૧૦.(૨) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા (objective type) :
ક્રમ

વવર્ય

ુ
કુ લ ગણ

સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧

Part-1 General Studies (Medium-Gujarati)
Part-2 Engineering Aptitude (Medium-English)*

100 Marks
100 Marks

2 hours

300 Marks

3 hours

પ્રશ્નપત્ર-૨ Civil Engineering (Medium-English)*
Total

500 Marks
* પ્રશ્નપત્ર- ૧ના ભાગ-૨ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ ન ાંુ સ્તર (standard) સ્નાતક કક્ષાન ાંુ રહેશે.

ુ ય પરીક્ષા (લેબખત) (descriptive type) :
૧૦.(૩) મખ્
ક્રમ

વવર્ય

ુ
કુ લ ગણ

સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧

Gujarati Language (Medium-Gujarati)

100 Marks

2 hours

પ્રશ્નપત્ર-૨

English Language (Medium-English)

100 Marks

2 hours

પ્રશ્નપત્ર-૩

Civil Engineering –I (Medium-English)

200 Marks

3 hours

પ્રશ્નપત્ર-૪

Civil Engineering –II (Medium-English)

200 Marks

3 hours

પ્રશ્નપત્ર-૫

Civil Engineering –III (Medium-English)

200 Marks

3 hours

Total

800 Marks

૧૦.(૪) મૌબખક કસોટી : 100 Marks
ુ ય પરીક્ષા (લેબખત) નો વવગતવાર
૧૦.(૫) અભ્યાસક્રમ : વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા (objective type) અને મખ્
અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર જાહેરાતની સાથે પ્રવસધ્ધ કરવામાાં
આવશે.
ુ રાતીના પ્રશ્નપત્રન ાંુ સ્તર (standard) ગજ
ુ રાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ
૧૦.(૬) ગજ
ુ રાતી વવર્ય (ઉચ્ચ કક્ષા) જેટલ ાં ુ રહેશ.ે
બોડગ ના ધોરણ-૧૨ના ગજ
ુ રાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ
૧૦.(૭) અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રન ાંુ સ્તર (standard) ગજ
બોડગ ના ધોરણ-૧૨ના અંગ્રેજી વવર્ય (વનમ્ન કક્ષા) જેટલ ાં ુ રહેશે.
ુ ય લેબખત પરીક્ષામાાં પેપર દીઠ પ્રવત કલાકે ૨૦ વમવનટનો
૧૦.(૮) અંધ ઉમેદવારોને વપ્રબલવમનરી અને મખ્
વળતર સમય (COMPENSETORY TIME) આપવામાાં આવશે.
૧૦.(૯) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષાના પહરણામને આધારે જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ કુ લ જગ્યાઓના આશરે ૧૫
ુ ય પરીક્ષામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
(પાંદર) ગણા ઉમેદવારોને મખ્
ુ ય લેબખત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર-૧ન ાંુ માધ્યમ માત્ર ગજ
ુ રાતી અને પ્રશ્નપત્ર-૨ થી પ્રશ્નપત્ર-૫ ન ાંુ
૧૦.(૧૦) મખ્
માધ્યમ માત્ર અંગ્રેજી રહેશે.
૧૧. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
૧૧.(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કયાગ વસવાય વપ્રબલવમનરી
પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે.
ુ ય લેબખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ
૧૧.(૨) જે ઉમેદવારોને વપ્રબલવમનરી પરીક્ષાના પહરણામમાાં મખ્
ુ ય લેબખત પરીક્ષા માટે અલગથી online
જાહેર કરે લ હશે, તેઓને આયોગ દ્વારા જણાવવામાાં આવે ત્યારે મખ્
અરજીપત્રક ભરી તે ડાઉનલોડ કરી જરૂરી ફી અને પ્રમાણપત્રો સાથે ઉમેદવારે આયોગની કચેરીમાાં
ુ ીમાાં મોકલી આપવાન ાંુ રહેશે.
આયોગે વનધાગરીત કરે લ તારીખ સધ
ુ બ
૧૧.(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની ભરતી વનયમો અને જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ ય લેબખત પરીક્ષામાાં પ્રવેશ
ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને આ જોગવાઈ સાંતોર્તા ઉમેદવારોને જ મખ્
આપવામાાં આવશે.
ુ ય લેબખત પરીક્ષામાાં પ્રવેશ અંગે આયોગનો વનણગય આખરી ગણાશે અને આયોગના વનણગય
૧૧.(૪) મખ્
સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહહ.

૧૨. પરીક્ષા કેન્રોની વવગત :
૧૨.(૧) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કેન્રો નક્કી
ુ ય લેબખત પરીક્ષા અમદાવાદ /
કરવામાાં આવે તે પરીક્ષા કેન્રો પર પરીક્ષા આપવાની રહેશ.ે મખ્
ગાાંધીનગર ખાતે તથા મૌબખક કસોટી ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે.
૧૨.(૨) વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાન ાંુ સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના

સમયની માહહતી

ુ વામાાં આવશે અને વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મક
માટે ના પ્રવેશપત્ર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના
રહેશે. આ માટે આયોગ દ્વારા વતગમાનપત્રમાાં જાહેરાત આપવામાાં આવશે.
ુ ય લેબખત પરીક્ષા તથા મૌબખક કસોટીમાાં તેમના પોતાના
૧૨.(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા, મખ્
ખચે ઉપક્સ્થત થવાન ાંુ રહેશે.
૧૨.(૪) અન.ુ જાવત અને અન.ુ જનજાવતના ઉમેદવારોને મૌબખક કસોટી માટે ગાાંધીનગર આવવા માટે
પોતાના રહેઠાણના સ્થળે થી ગાાંધીનગર અને ગાાંધીનગરથી રહેઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા વગગ ન ાંુ
ુ ાર ચ ૂકવવામાાં આવશે.
રે લવે ભાડુાં અથવા અગર એસ.ટી. ભાડુાં સરકારના વનયમો અનસ
૧૩. મૌબખક કસોટી :
ુ ય પરીક્ષામાાં આયોગે વનયત કરે લ લાયકી ગણ
ુ મેળવનાર જગ્યાના આશરે ત્રણ ગણા
૧૩.(૧) મખ્
ઉમેદવારોને મૌબખક કસોટી માટે બોલાવવામાાં આવશે.
૧૩.(૨) આ કસોટીમાાં ઉમેદવારે હાજર રહેવ ાંુ ફરજજયાત છે .
૧૪. જગ્યા / સેવાની પસાંદગીનો ક્રમ :
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવારે ફકત જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ જગ્યા /સેવા માટે જ દરે ક જગ્યા /સેવા
૧૪.(૧) રૂબરૂ મલ
ુ ાર આયોગ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે તે પત્રકમાાં પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાાં જ
માટે પોતાની પસાંદગી અનસ
પસાંદગીક્રમ દશાગવવાનો રહેશે.
૧૪.(૨) ઉમેદવાર જે જગ્યા /સેવા માટે પોતાની પસાંદગીનો ક્રમ એક વખત દશાગવી દે તે ક્રમ કાયમી
ુ ારા – વધારા, અથવા ક્રમાાંક બદલવાની
ગણવામાાં આવશે તથા તેમાાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર, સધ
વવનાંતી કોઈપણ સાંજોગોમાાં માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહ.
૧૪.(૩) ઉમેદવારોએ જણાવેલી જગ્યાઓ માટે ના પ્રેફરન્સથી તે જગાઓ ઉપર વનમણ ૂકનો કોઈ હક્ક મળતો
નથી.
ુ વત્તાક્રમ અને પ્રાપ્ય જગ્યાઓની સાંખ્યાને ધ્યાનમાાં લઈને, ઉમેદવારે આપેલ પ્રેફરન્સ
૧૪.(૪) ગણ
વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે.
ુ જ
૧૪.(૫) જે ઉમેદવારે એક પણ જગ્યા / સેવા માટે પસાંદગીક્રમ દશાગવ્યો ન હોય અથવા તો ફકત અમક
ુ બની જગ્યા મળવાપાત્ર
જગ્યા / સેવા માટે પસાંદગી ક્રમ દશાગવેલ હોય અને તેઓની પસાંદગી ક્રમ મજ
થતી ન હોય તો જે ઉમેદવારોએ તમામ જગ્યા / સેવા માટે પસાંદગી ક્રમ દશાગ વેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને
જગ્યાની ફાળવણી કયાગ બાદ વધેલી જગ્યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કરવામાાં આવશે.
૧૪.(૬) ઉમેદવારની વનમણ ૂક જે તે જગ્યાના અમલમાાં હોય તેવા ભરતી વનયમોને આવધન રહેશે.
૧૪.(૭) ઉમેદવારને જે જગ્યા માટે વનમણ ૂક આપવામાાં આવશે તે જ્ગગ્યા પર વનયત સમયમાાં હાજર ન થાય
તો તેઓની વનમણ ૂક રદ કરવામાાં આવશે.

૧૪.(૮) શારીહરક રીતે અશકત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં જે તે જગ્યાના શારીહરક માપના ધોરણો લાગ ુ પડશે
અને ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે જ પ્રેફરન્સ આપી શકશે.
૧૫. પહરણામ :
૧૫.(૧) આખરી પહરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ અને વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાાં આવશે.
ુ ની વવગતો આપવામાાં
૧૫.(૨) આ પહરણામમાાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક ક્રમાાંક તેમજ મેળવેલ કુ લ ગણ
આવશે.
ુ આયોગના
૧૫.(૩) આ પહરણામમાાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક ક્રમાાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગણ
ુ વામાાં આવશે.
નોટીસ બોડગ પર મક
૧૫.(૩) આ જાહેરાત માટે કોઇ પ્રવતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે નહહ.
ુ પત્રક :
૧૬. ગણ
ુ ય પરીક્ષાન ાંુ ગણ
ુ પત્રક મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મૌબખક કસોટીને અંતે આખરી પહરણામ
૧૬.(૧) મખ્
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગરના નામનો રૂ! ૫૦-૦૦ નો ક્રોસ્ડ
જાહેર થયા બાદ સબચવશ્રી, ગજ
ભારતીય પોસ્ટલ ઑડગ ર અથવા આયોગની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના હદવસોએ સવારના ૧૧-૦૦
ુ ીમાાં રોકડેથી ફી સાથે આયોગને અરજી કરવાની રહેશ.ે
થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સધ
૧૬.(૨) આ અરજીમાાં ઉમેદવારે પરીક્ષાન ાંુ નામ, જાહેરાત ક્રમાાંક, પોતાન ાંુ સરનામ ાંુ બેઠક નાંબર અને
પરીક્ષાની વવગતો દશાગવવાની રહેશે.
ુ પત્રક ટપાલમાાં મોકલી આપવામાાં આવશે. મૌબખક કસોટીને અંતે આખરી
૧૬.(૩) ઉમેદવારોને તેમન ાંુ ગણ
ુ પત્રક માટે ની અરજી મોકલવાની રહેશ.ે આ
પહરણામ જાહેર થયાની તારીખથી ૧૫ હદવસની અંદર ગણ
ુ ત બાદ મળે લ અરજી અમાન્ય ગણાશે.
મદ
ુ ની પન
ુ : ચકાસણી :
૧૭. ગણ
ુ ની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર
૧૭.(૧) જે ઉમેદવાર મખ્ુ ય પરીક્ષાના પોતાના ગણ
ુ ય પરીક્ષાના પહરણામને આધારે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતના અંતે આખરી પહરણામ જાહેર કયાગ
આયોગને મખ્
તારીખથી ત્રીસ હદવસની અંદર દરે ક પેપર દીઠ રૂ! ૫૦-૦૦ની ફી સાથે અરજી કરી શકશે.
૧૭.(૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાન ાંુ નામ, બેઠક નાંબર, અને નામ/સરનામ ાંુ દશાગ વવાન ાંુ રહેશે.
૧૭.(૩) ફી અરજી સાથે રોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્વીકારવામાાં આવશે.
ુ રાત જાહેર
૧૭.(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી શકશે. આવી અરજી સાથે માત્ર સબચવશ્રી, ગજ
સેવા આયોગ, ગાાંધીનગરના નામનો ક્રોસ્ડ ભા.પો.ઓ. મોકલવાનો રહેશે.
ુ : મ ૂલ્યાાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સાંજોગોમાાં કરવામાાં આવશે
૧૭.(૫) ઉત્તરવહીઓન ાંુ પન
નહહ.
ુ ની પન
ુ :ચકાસણી વસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગણ
ુ બાબતના કોઈપણ વવવાદને આયોગ
૧૭.(૬) ગણ
લક્ષમાાં લેશે નહહ.
૧૮. વનમણ ૂક :
ુ વત્તા ક્રમમાાં વવચારવામાાં આવશે. પરાં ત ુ પરીક્ષામાાં
૧૮.(૧) ઉમેદવારોને વનમણ ૂક માટે સામાન્ય રીતે ગણ
સફળ થવાથી વનમણ ૂક માટેનો હક્ક મળી જતો નથી.

૧૮.(૨) રાજ્ય સેવામાાં વનમણ ૂક માટે ઉમેદવાર બધી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ પછી
સરકારશ્રીને સાંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની વનમણ ૂક કરવામાાં આવશે નહહ.
ુ બની તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ
૧૮.(૩) વનમણ ૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારશ્રીના વનયમો મજ
પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે.
૧૮.(૪) ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં પસાંદ થયેલા ઉમેદવારોની વનમણ ૂક માટે , સરકારશ્રીના સાંબવાં ધત
વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે.
૧૮.(૫) વનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયગવાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇ
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહહ.
૧૯. અજમાયશી સમય :
ુ ત સધ
ુ ી અજમાયશ (probation) ઉપર
૧૯.(૧) વનમણ ૂક બાદ પસાંદ થયેલા ઉમેદવારને બે વર્ગની મદ
રાખવામાાં આવશે.
ુ ાર વધારી શકાશે.
૧૯.(૨) અજમાયશી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે નક્કી કરે લા વનયમોનસ
ુ બ હહન્દી ભાર્ાની પરીક્ષા તથા સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત
૧૯.(૩) વનમણ ૂક બાદ ઉમેદવારે વનયમો મજ
વનયત કરવામાાં આવે તેવી ખાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહેશે.
ુ રાતી ન હોય તેવા ઉમેદવારે સરકારે વનયત કરે લા વનયમો
૧૯.(૪) જે ઉમેદવારોની માત ૃભાર્ા ગજ
ુ ાર ગજ
ુ રાતી ભાર્ાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેશે.
અનસ
૨૦. Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯,૧૩.૦૦

કલાક

થી

તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૯,૧૩.૦૦

કલાક

ુ ીમાાં
સધ

http://gpsc-

ુ બના Steps (૧)
ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજ
ુ રવાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
થી (૧૩) અનસ
૨૧.(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવ.ાંુ
૨૦.(૨) Apply Online Click કરવ.ાંુ આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now
બટન દે ખાશે. સૌ પ્રથમ More details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ
ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click કરવ.ાંુ
ુ રાત ઈજનેરી સેવા, વગગ-૧ અને ૨ પર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે.
૨૦.(૩) ગજ
૨૦.(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format
માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*)વનશાની હોય તેની વવગતો
ફરજજયાત ભરવાની રહેશે.) “Personal Details”માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની
વવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે.
૨૦.(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click
કરવ ાંુ અને પોતાની શૈક્ષબણક વવગતો ઉમેરવી.
૨૦.(૬) તેની નીચે “Self declaration”માાં Yes / No પર “click” કરવ.ાંુ

૨૦.(૭) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number
generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ
સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહેશે.
ુ ારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને કરી
૨૦.(૮) જો આપના અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધ
શકાશે,આ સવુ વધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા
પછી/બાદ આ સવુ વધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
૨૦.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type
કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો અહીં photo અને signature upload
કરવાના છે . (ફોટાન ાંુ માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature ન ાંુ માપ ૨.૫ સે.મી.
ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo
અને signature .jpg Format માાં (10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.)
“Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો
photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવે “Browse
Button” ની બાજુમાાં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આ જ રીતે
signature પણ upload કરવાની રહેશે.
૨૦.(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application
number” તથા Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview
૨: confirm application દે ખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ
ુ ારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધ
ુ ારો કરી લેવો. અરજી
લેવી. અરજીમાાં સધ
ુ ારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ
confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સધ
ુ ારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધ
ુ ારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm
અરજીમાાં કોઇપણ સધ
application પર click કરવ.ાંુ Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં
online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી
માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશ.ે Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી
શકાશે નહીં. Confirm થયેલી અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
૨૦.(૧૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને
વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યટુ રની સવુ વધા
ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં જવાન ાંુ રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ
ુ ીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ાંુ
ચાજીસ તારીખ ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ (બપોરના ૧-૦૦ કલાક) સધ
ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેશ.ે આ ચલણ તથા Confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને
રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત તથા ફી
ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં
રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
૨૦.(૧૨) અનામત વગગના ઉમેદવારો તથા શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Confirm થયેલ
અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ

અરજીપત્રક બીડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી. /સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં
રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
૨૦.(૧૩) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઈ
ઉમેદવાર એકથી વધ ુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી કે જેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે
તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લી ફી છે લ્લી
કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી
ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં
આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાં ડ કરવામાાં આવશે નહીં.
૨૧. અરજી ફી :
૨૧.(૧) બબન અનામત પરૂુ ર્/મહહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે ભરી શકે
છે :
૨૧.(૧).(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print
Challan” ઉપર મ્તલક કરીને વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ
લઈને નજીકની કોમ્પ્યટુ રની સવુ વધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાાં જવાન ાંુ રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં
ુ ીમાાં
રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૯,૧૩:૦૦ કલાક સધ
ભરવાનાાં રહેશે અને ફી ભયાગ અંગે ન ાંુ ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેશે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ
અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનાાં રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બબડાણો સહહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે
R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાાં રહેશે અથવા આયોગ ખાતે રૂબરૂમાાં આપી જવાનાાં રહેશે.
૨૧.(૧).(૨) ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર મ્તલક
કરવ ાંુ અને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર મ્તલક કરવ.ાંુ ત્યારબાદ
આપેલ વવકલ્પોમાાં Net Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના
વવકલ્પમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ
આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ screen પર લખાયેલ ાં ુ આવશે અને e-receipt મળશે, જેની print
કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઈ ખામી હશે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા
મળશે.
૨૧.(૨) રાજ્ય બહાર વસતાાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેશે અને ફી
ુ રાત જાહેર
ભયાગ અંગેન ાંુ ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેશે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સબચવશ્રી, ગજ
સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર” ના નામના ક્રોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ રથી ફી જમા કરાવી શકશે.
૨૧.(૩) ઉમેદવારોએ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા તથા મખ્ુ ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહેશે. જે
ુ ત ાંુ વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે.
પૈકી હાલ પર
૨૧.(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી
ભરવાની રહેશે નહીં.
૨૧.(૫)

ુ રાતના આવથિક રીતે નબળા વગગ , અન.ુ જાવત, અન.ુ જનજાવત અને સામાજીક અને
મ ૂળ ગજ

શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ ના અને શારીહરક અશકતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેતી
નથી.

૨૧.(૬) અશતત (Disabled) વ્યક્તતઓ તથા માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
૨૧.(૭) ફી ભયાગ બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી.
૨૧.(૮) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ
ુ ય લેબખત કસોટીમાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ
સાંજોગોમાાં વપ્રબલવમનરી પરીક્ષા /મખ્
/નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે. રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ ર (રાજ્ય
બહાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારો વસવાય) કે પે ઓડગ રના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે
નહહ, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
ુ રી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પ ૂવગ પાહકસ્તાનમાાંથી સ્થળાાંતર કરી ભારતમાાં
૨૧.(૯) તા.૧ લી જાન્યઆ
આવેલી વનવાગવસત વ્યક્તતઓની બાબતમાાં જો આયોગને સાંતોર્ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચ ૂકવી શકે તેમ
નથી તો યોગ્ય હકસ્સામાાં ફી માફ કરવામાાં આવશે.
૨૧.(૧૦) આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંગેની વવનાંતી સ્વીકારવામાાં આવશે નહહ અથવા એ
ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે અનામત તરીકે રાખવામાાં આવશે નહહ.
૨૨. ચેતવણીઓ :
આયોગે જે કોઈ ઉમેદવારને,
૨૨.(૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે આયોગના અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા
કોઈ અવધકારી પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે,
૨૨.(૨) બીજાન ાંુ નામ ધારણ કરવા માટે,
૨૨.(૩) બીજા પાસે પોતાન ાંુ નામ ધારણ કરાવવા માટે ,
૨૨.(૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડાાં કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર
કરવા અથવા ગે રરીવત આચરવા માટે,
૨૨.(૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે ,
૨૨.(૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબધ
ાં માાં અન્ય કોઈ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો
આશ્રય લેવા માટે ,
૨૨.(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેર વ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની
ઉત્તરવહીમાાંથી નકલ કરવા, પસ્ુ તક, ગાઈડ, કાપલી કે તેવા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત બલબખત સાહહત્યની
મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગે રરીવતઓ પૈકી કોઈપણ
ગેરરીવત આચરવા માટે,
ુ બાબત લખવા
૨૨.(૮) લખાણોમાાં અશ્લીલ ભાર્ા અથવા અથવા બીભત્સ બાબત સહહતની અપ્રસ્તત
માટે ,
૨૨.(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઈ રીતે ગેર-વતગણ ૂક કરવા માટે ,
૨૨.(૧૦) પરીક્ષાના સાંચાલન માટે આયોગે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા
શારીહરક રીતે ઈજા કરવા માટે ,
૨૨.(૧૧) પ ૂવગવતી ખાંડોમાાં વનહદિ ષ્ટ કરે લા તમામ અથવા કોઈપણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે
અથવા યથા પ્રસાંગ મદદગારી કરવા માટે,
૨૨.(૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેશપત્રમાાં આપવામાાં આવેલ કોઈપણ
સ ૂચનાનો ભાંગ કરવા માટે, દોવર્ત ઠયાગ હોય તો અથવા દોવર્ત હોવાન ાંુ જાહેર કયું ુ હોય તો, તે ફોજદારી

કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉપરાાંત – (ક) આયોગ, તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે પરીક્ષામાાંથી તેને ગે ર
લાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) આયોગ, સીધી પસાંદગી માટે લેવાની કોઈપણ પરીક્ષામાાં
ુ ાકાતમાાંથી, અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હેઠળની કોઈપણ
બેસવામાાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મલ
ુ ત માટે બાકાત કરી શકશે. પરાં ત ુ તે અથે પોતે રજુઆત
નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ષ્ટ મદ્
કરવા ઈચ્છે , તો ઉમેદવારને, લેબખતમાાં એવી રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવે તે વસવાય ખાંડ (ક)
અથવા ખાંડ (ખ) હેઠળની કોઈપણ વશક્ષા કરી શકાશે નહહ. (ગ) જો તે અગાઉ સરકારી નોકરીમાાં હોય તો,
સાંબવાં ધત વનયમો હેઠળ વશસ્તભાંગના પગલા લઈ શકાશે.
૨૩. અગત્યની સ ૂચના :
ુ ર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સાંદેશા
૨૩.(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યલ
વ્યવહારના સાધનો પરીક્ષા ખાંડમાાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભાંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાાં
વનહદિ ષ્ટ વશક્ષાને પાત્ર બનશે.
૨૩.(૨) ઉમેદવાર વપ્રબલવમનરી પરીક્ષામાાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નહહ.
ુ ય પરીક્ષામાાં સાદી બેટરીથી સાંચાબલત નોન –પ્રોગ્રામેબલ પોકેટ કેલ્યુલેટર
૨૩.(૩) ઉમેદવારને મખ્
લાવવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે . પણ પરીક્ષા ખાંડમાાં, એક બીજા ઉમેદવારની વચ્ચે
કેલ્યુલેટરની અદલાબદલી થઈ શકશે નહહ.
૨૩.(૪) અંધ ઉમેદવારને જે લહહયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યક્તતની શૈક્ષબણક લાયકાત એસ.એસ.સી.ઈ.ની
પરીક્ષા પાસ કરે લ ન હોવી જોઈએ.
૨૩.(૫) અંધ ઉમેદવારે જે લહહયો રાખવાનો હોય તેની સાંપ ૂણગ વવગત-(૧) નામ (૨) સરનામ ાંુ (૩) શૈક્ષબણક
લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપવાની રહેશે અને તેની માંજૂરી મળ્યાની
તેઓને જાણ કરવામાાં આવશે.
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાન ાંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ
ુ બ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ
ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
૨૪. ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુ પડશે. :
૨૪.(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે
નહી.
૨૪.(૨) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
૨૪.(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેને બબનઅનામતના ધોરણો
લાગ ુ પડશે.
૨૪.(૪) જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મહહલા ઉમેદવારો અરજી
કરી શકે છે .
ુ જગ્યાઓ અનામત
૨૪.(૫) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમક
હોય ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફતત પરુ ુ ર્ ઉમેદવારો
માટે અનામત છે તેમ ગણવાન ાંુ નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુ ુ ર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે
વવચારણા થઇ શકે છે , પરુ ુ ર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી

૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ
પસાંદગી પામી શકે છે .)
૨૪.(૬) અરજી કયાગ બાદ પરત ખેંચી શકાશે નહહ.
ુ ય લેબખત પરીક્ષા માટેના અરજીપત્રક સાથે નીચે દશાગ વેલ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાબણત નકલ અવશ્ય
૨૫. મખ્
રજૂ કરવાની રહેશે. :
૨૫.(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાન ાંુ પ્રમાણપત્ર કે જેમાાં જન્મ તારીખ દશાગ વેલ હોય.
(શાળા છોડવાન ાંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી)
૨૫.(૨) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધ ુ પદવી હોય તો દરે ક પદવીન ાંુ પ્રમાણપત્ર.
ુ પત્રક કે પત્રકો [માકગ શી્સ]
૨૫.(૩) પદવીન ાંુ ગણ
૨૫.(૪). અનામત જાવત માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ જાવત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયા ન ાંુ
પ્રમાણપત્ર
૨૫.(૫) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગના તા.૬-૨-૯૬
ુ બન ાંુ ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવ ાંુ તા.૧-૦૪ના ઠરાવથી વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક મજ
ુ ીના સમયગાળામાાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર.
૨૦૧૬ ના રોજથી જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ સધ
૨૫.(૬) શારીહરક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર
ક્રમાાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનયત થયેલ સવુ પ્રન્ટેડન્ટ/ વસવવલ સર્જનને આપેલ તબીબી
પ્રમાણપત્ર
૨૫.(૭) સરકારી નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ ના
ુ ામાાં સક્ષમ અવધકારી
પહરપત્ર ક્રમાાંક: એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનયત કરવામાાં આવેલ નમન
દ્વારા આપવામાાં આવેલ “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર.”
૨૫.(૮) નામમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેજેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર ની નકલ.
ુ :લગ્ન કરે લ નથી તે અંગે ની એફીડેવીટ.
૨૫.(૯) વવધવા ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પન
૨૫.(૧૦) આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારોએ સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૫૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ડબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમ ૂના અગ્રેજીમાાં
ુ રાતીમાાં “પહરવશષ્ટ-ગ” મજ
ુ બન ુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુ રહેશે.
“Annexure-KH” અથવા ગજ
ુ બની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ
૨૬. નીચે દશાગવ્યા મજ
નથી)
ુ દ્દા મજ
ુ બ અરજી કરે લ ન હોય
૨૬.(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસ
૨૬.(૨) અરજીમાાં દશાગવેલ વવગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
૨૬.(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૪) અરજી ફેતસથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય.
૨૬.(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.

ુ ૂબચત જાવત, અનસ
ુ ૂબચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.વગગ તથા શારીહરક
૨૬.(૭) આવથિક રીતે નબળા વગગ, અનસ
અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ
કરે લ ન હોય.
ુ ની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
૨૬.(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બક
૨૬.(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ વેલ (ઉમેદવારોને સબાંવધત)
૨૬.(૧૧) ઓનલાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૨૦ નીચે સચ
પ્રમાણપત્રો અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુ પડતા આધાર પરુ ાવાની
પ્રમાબણત કરે લ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા
ઉમેદવારોની અરજી અધરુ ી ગણીને રદ ગણવામા આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક, શારીહરક અશતતતા ,મહહલા કે વવધવા પૈકીના
વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ
લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
ુ રાત ઈજનેરી સેવા, વગગ-૧ અને વગગ-૨ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા વનયમો, પરીક્ષાનો
નોંધ : ગજ
અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ,
અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, Annexure-KH/પહરવશષ્ટ-ગ નો નમ ૂનો,
પહરવશષ્ટ-’ક’/પહરવશષ્ટ-‘૪’ નો નમ ૂનો, શારીહરક રીતે અશતત ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના તબીબી
ુ ો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની
પ્રમાણપત્રનો નમન
અન્ય

વધ ુ

વવગતો

આયોગની

કચેરીના

નોટીસ

બોડગ

અને

આયોગની

વેબસાઇટ

www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહેશે. આ જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વધ ુ માહહતી આયોગની
કચેરીમાાં, કચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શકશે.
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH

Advt.No. 113/18-19 : On line Applications are re-open from 18-03-2019 (13-00 hours) to 18-042019 (13-00 hours) for the following posts of Gujarat Engineering Service, Class-I & Class- II. The
reservation for EWS, S.C., S. T., S & E.B.C & Women candidates is as under. In case of non avaiability of Women candidates, in the respective category, the post so reserved will be allotted to
male candidates belonging to the same category.
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://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
online application.
- Tentative Date for P.T: 04-08-2019
- Tentative month for P.T Result: October, 2019
- Tentative month for Mains Exam: 15, 22 and 29, December, 2019
- Tentative month for Mains Exam Result: March, 2020
- Tentative month for Interview: April, 2020
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.

Category wise posts reserved
for Women Out of Category
wise Posts
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S. T.
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Ex-Ser.
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00

00

00
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01
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00

00

00

00
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38
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03
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00

00
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03

01

01
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00

00

02

03

01

01

S. T.

01

S.C.

05

EWS
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Gen.

Name of Post

Total Posts

Category wise Posts

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

Class-I
Executive Engineer
(Civil), Class-I (Road
and Building Dept.)
Total
Deputy
Executive
Engineer
(Civil),
Class-I (Road and
Building Dept.)
Total

Note:-The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for unreserved
category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
Educational Qualification.:(1) The Candidate shall possess a Bachelor of Engineering (Civil) or Bachelor of Technology
(Civil) 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 or possess an
equivalent qualification recognized by the Government;
Provided that the candidate who has appeared at a degree examination, the passing of which would
render him educationally qualified for the Examination mentioned in sub-rule 1, but the result is not
declared, shall also be eligible for admission to the Preliminary Examination.
All candidates who are declared qualified by the commission for appearing in the Main
Examination shall be required to produce proof of passing the degree examination along with their
application for the Main Examination. The candidate who fails to produce proof of passing the
degree examination shall not be eligible for admission to Main Examination.

(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 Scale:For Class-I : Pay Matrix Level No: 11 Rs. 67,700-2,08,700 (According to 7th Pay Commission)
For Class-II : Pay Matrix Level No: 09 Rs. 53,100-1,67,800 (According to 7th Pay Commission)
Age:- A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as
on 31/12/2018. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under:
EWS, S. & E.B.C., S.C. &
1 S.T. Male candidates of 05 years
Gujarat origin.
Women
candidates
of
2
05 years
unreserved Category
Women
Candidates
of 10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum
3
Reserved Category
up to 45 years.)
maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to
discharge duties attached to the posts, as may be performed
Physically
disabled
4
by any other normal persons, on the bais of production of
candidates
medical certificate prescribed by GAD circular dated 01-122008 from the Medical Board.
According to Rule-8(5) of the Gujarat Civil Service Classification & Recruitment (General)
Rules, 1967, “where a Government Servant appointed to a post requiring a Engineering
(Civil) degree or diploma as one of the qualifications, he shall be entitled to relaxation of the
5
upper age limit prescribed for the concerned post provided he had not crossed the age limit
prescribed for the concerned post at the time of his previous appointments even if experience
has not been prescribed as one of the qualification for such post.”
6 Ex-servicemen / Officers
5 years (Maximum upto 45 years)
The details of advertisement can be seen on website http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

