ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૦૧ શાખા
જાહેરાત ક્રમાાંક : ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ : ગુજરાત ઈજનેરી સેવા, વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ની નીચે દર્ાગવેલ
જગ્યાઓ પર કુ લ-૪૯ ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓન લાઈન અરજીઓ મંર્ાવવામાં આવે છે . આ
માટે

ઉમેદવારે

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

પર

તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮

(૧૩-૦૦

કલાક)

થી

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ (૧૩-૦૦ કલાક) દરમ્યાન લોર્ ઈન કરવાનુ ં રહેર્ે. પસંદર્ીની પ્રક્રિયા માટે
સંયકુ ત સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવર્ે.
નોંધ:- (૧) આ જગ્યાની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાની પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા

સંભવત: તા.૧૪-૦૪-૨૦૧૯ના

રોજ યોજવામાં આવર્ે.
(૨) પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષાનું પક્રરણામ સંભવત: જુન-૨૦૧૯ માં પ્રપ્રસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે.
(૩) મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા સંભવત: ૨૨, ૨૮ અને ૨૯, સપ્ટે મ્બર-૨૦૧૯ના રોજ યોજવામાં
આવર્ે.
(૪) મુખ્ય લેલિત પરીક્ષાનુ ં પક્રરણામ સંભવત: નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં પ્રપ્રસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે.
(૫) રૂબરૂ મુલાકાત સંભવત: ડિસેમ્બર-૨૦૧૯માં યોજવામાં આવર્ે.
કક્ષાવાર જગ્યાઓ

જગ્યાન ાંુ નામ

કુ લ

બબન

જગ્યા

અના

અ

ન.ુ

સા.

ઓ

મત

ન.ુ

જ

શૈ.

(સા

જા

ન

પ.

માન્ય

તત

જા

વ.

અ

)

તત

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી

કુ લ જગ્યાઓ

મડહલાઓ માટે અનામત

પૈકી

જગ્યાઓ

અનામત

બબન
અનામ
ત
(સામા

અ
અન.ુ
જાતત

ન્ય)

ન.ુ

સા.

જન શૈ. પ.
જા

વ.

તત

શારીડર
ક
અશ
ક્ત

મા
જી
સૈ
તન
ક

વગગ-૧
કાયગપાલક

(તસતવલ), વગગ -૧

ઈજનેર

માગગ અને મકાન તવભાગ

કુ લ

૧૧

૦૫

૦૧

૦૨

૦૩

૦૨

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૧૧

૦૫

૦૧

૦૨

૦૩

૦૨

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

વગગ-૨
નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર
(તસતવલ), વગગ -૨

૩૮

૨૦

૦૨

૦૬

૧૦

૦૬

૦૦

૦૨

૦૩

૦૧

૦૧

૩૮

૨૦

૦૨

૦૬

૧૦

૦૬

૦૦

૦૨

૦૩

૦૧

૦૧

માગગ અને મકાન તવભાગ
કુ લ
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૧.(૧)

ઉપરની જગ્યાઓ પૈકી નીચે દર્ાગવેલ જે તે જગ્યાઓની સામે દર્ાગ વ્યા મુજબની ર્ારીક્રરક

અર્કતતા ર્રાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે .
જગ્યાનુ ં નામ
કાયગપાલક

અંર્ત્વ ઓછી દષ્ટટ
ઈજનેર

(તસતવલ), વગગ-૧

-

માગગ અને મકાન તવભાગ

શ્રવણની િામી
HH ૪૦% કે તેથી વધુ
અને ૧૦૦% સુર્ી

નાયબ કાયગપાલક ઈજનેર
(તસતવલ), વગગ-૨

૦૧ જગ્યા
-

HH ૪૦% કે તેથી વધુ

માગગ અને મકાન તવભાગ

અને ૧૦૦% સુર્ી
HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg

હલનચલનની
પ્રવકલાંર્તા
OA, OL

૦૧ જગ્યા
OA, OL

૧.(૨) જાહેરાતમાં (૧) અંર્ત્વ અથવા ઓછી દૃષ્ટટ, (૨) શ્રવણની િામી, (૩) હલનચલનની
પ્રવકલાંર્તા અથવા મર્જનો લકવો એમ ત્રણ કેટેર્રી પૈકી જે કેટેર્રીની જગ્યાઓ આવા ઉમેદવારો
માટે અનામત રાિવામાં આવેલ હર્ે તે જ કેટેર્રીના ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર બનર્ે.
૧.(૩) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ પ્રવભાર્ના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર
િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્.૨ થી પ્રનયત થયેલ સુપ્રપ્રન્ટે ડન્ટ/ પ્રસપ્રવલ સર્જનના તબીબી
પ્રમાણપત્રને આપ્રર્ન રહીને ઉપલી વય મયાગદામાં ૧૦ વર્ગની છૂટછાટ મળર્ે.
૧.(૪) ર્ારીક્રરક અર્કતતા ર્રાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમગમાં Personal Details માં પોતાની
અર્કતતાની ટકાવારી / પ્રવર્ત દર્ાગ વવાની રહેર્ે.
૧.(૫)

મક્રહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારો ઉપલબ્ર્ નક્રહ થાય તો આ જગ્યાઓ

સંબપ્રં ર્ત કેટેર્રીના પુરુર્ ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવર્ે.
૧.(૬) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત તથા માજી સૈપ્રનક માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર જે ઉમેદવાર પસંદર્ી
પામર્ે તેઓ પોતે જે કેટેર્રીના (લબન અનામત/ અનુ.જાપ્રત/ અનુ.જનજાપ્રત/ સા.ર્ૈ.પ.વર્ગ )
ઉમેદવાર હર્ે, તે કેટેર્રીના ર્ણવામાં આવર્ે.
૧.(૭) સા.વ.પ્રવ.ના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ િમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ-૭-ર્.૨
મુજબ ર્ારીક્રરક અર્કતતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેમને જ ર્ારીક્રરક અર્કતતાના લાભો મળવાપાત્ર
રહેર્ે.
૨. નાગડરકત્વ :
પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાર્ક્રરક, અથવા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ર્)
ભુતાનનો પ્રજાજન, અથવા (ઘ) ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યુઆરી
૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલ પ્રતબેટના પ્રનવાગ પ્રસત, અથવા (ચ) પાક્રકસ્તાન, બમાગ , શ્રીલંકા અને પ ૂવગ
આક્રિકન દે ર્ો, કેન્યા, યુર્ાન્ડા, પ્રવયેટનામ, ઝામ્મ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, યુનાઈટેડ
ક્રરપબ્બ્લક ઓફ ટાન્ઝાપ્રનયાના દે ર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી
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આવેલ મ ૂળ ભારતીય વ્યક્તત, પરં ત ુ (િ) થી (ચ) સુર્ીના પ્રકારમાંની વ્યક્તતઓ તેમણે ગુજરાત
સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુ ં હોય તો જ પ્રનમણ ૂક માટે પાત્ર બનર્ે.
૩. ઉંમર અને તેમાાં છૂટછાટ :
૩.(૧) અરજી લોગ ઓન કરવાની છે લ્લી તારીખ : ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વર્ગ પરુ ા
કરે લા હોવા જોઈએ અને ૩૫ વર્ગ પરુ ા કરે લા ન હોવા જોઈએ.
૩.(૨) ઉંમર અરજી લોગ ઓન કરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.ઉપલી વય
મયાગદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૩.(૨).(૧)મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂલચત જાપ્રત, અનુ.જનજાપ્રત અને સા.અને ર્ૈ.પ.વર્ગના પુરૂર્
ઉમેદવાર-પાંચ વર્ગ,
૩.(૨).(૨)લબન અનામત વર્ોના મક્રહલા ઉમેદવાર-પાંચ વર્ગ
૩.(૨).(૩)મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂલચત જાપ્રત, અનુ.જન જાપ્રત અને સા.અને ર્ૈ.પ.વર્ગના
મક્રહલા ઉમેદવાર-દસ વર્ગ (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ વર્ગની છે
તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે .)
૩.(૨).(૪)ર્ારીક્રરક અર્તત (Disabled) ઉમેદવાર -દસ વર્ગ.
૩.(૨).(૫)માજી સૈપ્રનકો/અપ્રર્કારીઓને ઉપલી વય મયાગ દામાં વધુમાં વધુ પાંચ વર્ગની
છૂટછાટ મળવાપાત્ર થાય છે . આ છૂટછાટ માજી સૈપ્રનકો અને ઇ.સી.ઓ. / એસ.એસ.સી.ઓ
સક્રહત કપ્રમર્ન્ડ ઓક્રફસસગ જેમણે લશ્કરી સેવામાં ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ગની ફરજ બજાવી
હોય અને લશ્કરી સેવા માટે ર્ારીક્રરક અર્કતતાના કારણે બરતરફ કે છૂટા કરવાના કારણ
પ્રસવાય મુદત પુરી થયેથી (જેમની મુદત છ મક્રહનામાં પુરી થવાની હોય તે સક્રહત) છૂટા
થયેલ હોય તેઓને મળવાપાત્ર થર્ે.
૩.(૨).(૬) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) પ્રનયમો-૧૯૬૭ના પ્રનયમ૮(૫)ના બીજા પરં તકુ મુજબ “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 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 જાહેરાતમાં જે કક્ષાના અનામત વર્ો માટે જગ્યાઓ અનામત રાિવામાં
આવી છે તે કક્ષાના મ ૂળ ગુજરાતના ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળર્ે.
બર્ી જ મળવાપાત્ર છૂટછાટ ર્ણતરીમાં લીર્ા બાદ વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સુર્ી જ
ઉપલી વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળર્ે.
૩.(૨).(૮)અનામત વર્ોના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરર્ે તો આવા
ઉમેદવારોને વય મયાગદામાં છૂટછાટ મળર્ે નહીં.
૩.(૨).(૯)લબન અનામત તથા અનામત વર્ોના મક્રહલા ઉમેદવારોને બર્ી જ મળવાપાત્ર
છૂટછાટ ર્ણતરીમાં લીર્ા બાદ, વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ગની ઉંમર સુર્ી જ ઉપલી વય
મયાગદામાં છૂટછાટ મળર્ે.
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૩.(૩) ઉમેદવારે જે-તે લાગ ુ પિતા 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
કરવામાાં આવેલ કોઇ પણ તવગત/માડહતીમાાં ઉમેદવારની ચ ૂકના કારણે પાછળથી સધ
અંગે ની કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
૪. લાયકાત :
૪.(૧) ભારતમાં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અપ્રર્પ્રનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા સંસ્થાપ્રપત
યુપ્રનવપ્રસિટીઓ પૈકી કોઈપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુપ્રનવપ્રસિટી ગ્રાન્્સ કપ્રમર્ન
અપ્રર્પ્રનયમ ૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમ્સ યુપ્રનવપ્રસિટી તરીકે જાહેર થયેલી બીજી કોઈપણ ર્ૈક્ષલણક
સંસ્થામાંથી મેળવેલી બેચલર ઓફ એમ્ન્જપ્રનયરીંર્(પ્રસપ્રવલ) અથવા બેચલર ઓફ ટે તનોલોજી
(પ્રસપ્રવલ)ની પદવી ર્રાવતો હોવો જોઈર્ે અથવા સરકારે માન્ય કરે લી તેને સમકક્ષ લાયકાત
ર્રાવતો હોવો જોઈર્ે.
૪.(૨) અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ગ પુરા થયેલા હોય
અને પ્રનયત લાયકાતની પદવીના છે લ્લા સેમેસ્ટર/વર્ગની પરીક્ષામાં ઉપક્સ્થત થયેલ છે અથવા
થનાર છે પરં ત ુ જેનુ ં પરીણામ પ્રપ્રસધ્દ્ર્ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા માટે
અરજી કરી ર્કર્ે, પરં ત ુ તેઓએ જાહેરાતમાં દર્ાગ વેલ ર્ૈક્ષલણક લાયકાતની પદવી મુખ્ય પરીક્ષા
માટેની અરજી કરવાની છે લ્લી તારીિ સુર્ીમાં પ્રાપ્ત કરે લી હોવી જોઇર્ે. જો કે મુખ્ય પરીક્ષા માટે
આયોર્ે જે ઉમેદવારોને લાયક ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથે
પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગ અંર્ેના પુરાવા મોકલવાના રહેર્ે.
૪.(૩) જે ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાગ નો પુરાવો રજુ કરી ર્કર્ે નક્રહ તેવા ઉમેદવારોને મુખ્ય
પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે લાયક ર્ણવામાં આવર્ે નક્રહ.
૫. કોમ્પ્યટુ રન ાંુ જ્ઞાન :
ગુજરાત મુલકી સેવા વર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) પ્રનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે
કોમ્પ્યુટરના ઉપયોર્ અંર્ેની પાયાની જાણકારી ર્રાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નક્રહ
ર્રાવનાર ઉમેદવાર પ્રનમણ ૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ.
૬. પગાર ધોરણ :
૬.(૧) વગગ-૧ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નંબર-૧૧ રૂ! ૬૭,૭૦૦-૨,૦૮,૭૦૦ (૭ મા પર્ારપંચ મુજબ)
વગગ-૨ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નંબર-૯ રૂ! ૫૩,૧૦૦-૧,૬૭,૮૦૦ (૭ મા પર્ારપંચ મુજબ)
૬.(૨) અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન ઉપરોકત દર્ાગવેલ જગ્યાઓમાં ઈજાફો આપવામાં આવર્ે નક્રહ.
તેમ છતાં સક્ષમ સત્તાપ્રર્કારી દ્વારા અજમાયર્ી સમય સંતોર્કારક રીતે પ ૂણગ થયે ઈજાફો મંજૂર
કરવામાં આવર્ે.
૬.(૩) ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં હોય તેવી વ્યક્તતઓનો પર્ાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા પ્રનયમો
અનુસાર ઉપયુક
ગ ત પર્ાર ર્ોરણમાં પ્રનયત કરવામાં આવર્ે.
૬.(૪) ફરજો : સરકાર તરફથી સંબપ્રં ર્ત જગ્યા માટે વિતો વિત સોંપવામાં આવે તે કામર્ીરી.
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૬.(૫)

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

પ્રનયમોનુસાર ઉપલી જ્ગગ્યાઓ પર બઢતી માટે લાયક ર્ણાર્ે.
૭. જાતત પ્રમાણપત્ર :
૭.(૧) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અપ્રર્કારી દ્વારા
પ્રનયત નમુનામાં આપવામાં આવેલ જાપ્રત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની
રહેર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાપ્રત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં
આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
૭.(૨) સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો વર્ગની પ્રવર્ત અરજીપત્રકમાં અચ ૂક
આપવી.
૭.(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સંબપ્રં ર્ત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દર્ાગ વેલ નહી હોય તો
પાછળથી અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાિવામાં આવર્ે
નહીં.
૭.(૪) મ ૂળ ગુજરાતના સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગના
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે.
૭.(૫) સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો
સમાવેર્ “ઉન્નત વર્ગમાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે.
૭.(૬) (અ) સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ ન થતો
હોવા અંર્ેન ું સામાજજક ન્યાય અને અપ્રર્કાક્રરતા પ્રવભાર્નુ ં તારીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના
ઠરાવથી પ્રનયત થયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પક્રરપ્રર્ટટ-ક’ મુજબનુ ં અથવા ઉતત પ્રવભાર્ના
તારીિ:૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી પ્રનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પક્રરપ્રર્ટટ-૪’
મુજબનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રહેર્ે.
(બ) તારીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઈસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ નક્રહ
થવા અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવપ્રર્ ઈસ્યુ થયા-વર્ગ સક્રહત ત્રણ નાણાકીય વર્ગની
રહેર્ે પરં ત ુ આવું પ્રમાણપત્ર સંબપ્રં ર્ત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લ્લી
તારીિ સુર્ીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં જોઈએ.
નોંધ: ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ નક્રહ હોવા અંર્ેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃપ્રત તથા
સમયર્ાળા

અને

અવપ્રર્ના

અથગઘટન

બાબતે

સરકારશ્રીના

ઠરાવો/પક્રરપત્રોની

જોર્વાઈઓ આિરી ર્ણાર્ે.
(ક) પક્રરલણત મક્રહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-પ્રપતાની આવકના સંદભગમાં
રજૂ કરવાનું રહેર્.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પપ્રતની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરે લ
હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવર્ે. જો કોઈ ઉમેદવારે તનયત સમયગાળા
દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ તનયત નમ ૂનાન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે લ નડહ હોય તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ તવચારણામાાં
લેવામાાં આવશે નડહ.
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(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વિતે જે ‘ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંર્ેન ુ ં
પ્રમાણપત્ર’ ની પ્રવર્તો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહેર્.ે જો
આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભ ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીિ બાદનુ ં
નવુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવાર
તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેર્ે.
(ઇ) ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્યાને
લેવાય છે . પ્રમાણપત્રની અવપ્રર્ હવે ત્રણ વર્ગની છે . પરં ત ુ ઉતત માપદં ડો પૈકી કોઈપણ
માપદં ડમાં આ અવપ્રર્ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈમ્ચ્છક જાહેરાત સંબપ્રં ર્ત
ઉમેદવારે તથા તેના માતા-પ્રપતા/વાલીએ સ્વયં સંબપ્રં ર્ત સત્તાપ્રર્કારી તેમજ તેના દ્વારા
પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને કરવાની
રહેર્ે. ઉમેદવાર/માતા-પ્રપતા/વાલી આવી જાહેરાત નક્રહિં કરીને કોઈપણ પ્રવર્તો છૂપાવર્ે
તો તેઓ કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ
કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંર્ેના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ના
કોઈપણ માપદંડમાં ફેરફારની સ્વૈમ્ચ્છક જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતાપ્રપતા/વાલીની વ્યક્તતર્ત રીતે અને સંયતુ ત રીતે રહેર્ે.
૭.(૭)

સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામત વર્ગના

ઉમેદવારોની સાથે પ્રનયત ર્ોરણો (અથાગ ત વયમયાગ દા, અનુભવની લાયકાત, લબનઅનામત વર્ગના
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધુ પ્રવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીર્ા પ્રસવાય
પોતાની ગુણવત્તાના આર્ારે પસંદર્ી પામે તો લબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમાં લેવાના થાય
છે .
૭.(૮) ઉમેદવારે અરજીમાં જાપ્રત અંર્ે જે પ્રવર્ત દર્ાગ વેલ હર્ે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની પ્રવનંતી
માન્ય રાિવામાં આવર્ે નહી.
૮. તવધવા ઉમેદવાર :
સરકારના પ્રવતગમાન પ્રનયમો અનુસાર પ્રવર્વા મક્રહલા ઉમેદવારોને પસંદર્ીમાં અગ્રતા આપવા માટે
તેમને મળે લ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા, મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા અને રૂબરૂ
મુલાકાતમાં ઉમેરી આપવામાં આવર્ે. પરં ત ુ તેઓએ ભરતી તથા પ્રનમણ ૂક સમયે પુન: લગ્ન કરે લ ના
હોવા જોઇએ. ઉપરાંત આયોર્ની કચેરી માંર્ે ત્યારે તેના તમામ પુરાવાઓ અસલમાં આયોર્ની
કચેરીમાં રજુ કરવાના રહેર્ે.
૯.સામાન્ય શરતો :૯.(૧)

અનામત વર્ગનો લાભ મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂલચત જાપ્રત, અનુ. જનજાપ્રત અને સા.અને

ર્ૈ.પ.વર્ગના ઉમેદવારોને જ મળર્ે.
૯.(૨) અરજી કયાગ બાદ પરત િેંચી ર્કાર્ે નક્રહ.
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૯.(૩)

ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રવર્ત િોટી બતાવેલ હર્ે તો તેન ુ ં અરજીપત્રક કોઇપણ

તબક્કે રદ કરવામાં આવર્ે તથા તેણે લાયકીર્ોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હર્ે કે ઉમેદવાર
પસંદર્ી પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ર્ણાર્ે.
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) તપ્રબલતમનરી પરીક્ષા (objective type) : મખ્
ુ ય પરીક્ષા (લેબખત અને રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત) તનતિત 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) તપ્રબલતમનરી પરીક્ષા (objective type) :
ક્રમ

તવર્ય

ુ
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 ભાર્-૨ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ નુ ં સ્તર (standard) સ્નાતક કક્ષાનું રહેર્ે.
૧૦.(૩) મખ્ુ ય પરીક્ષા (લેબખત) (descriptive type) :
ક્રમ

તવર્ય

ુ
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
૧૦.(૫) અભ્યાસક્રમ : તપ્રબલતમનરી પરીક્ષા (objective type) અને મખ્
તવગતવાર અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર જાહેરાતની સાથે
પ્રતસધ્ધ કરવામાાં આવશે.
ુ રાતીના પ્રશ્નપત્રન ાંુ
૧૦.(૬) ગજ

સ્તર

ુ રાત માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક
(standard) ગજ

ુ રાતી તવર્ય (ઉચ્ચ કક્ષા) જેટલ ાં ુ રહેશે.
તશક્ષણ બોિગ ના ધોરણ-૧૨ના ગજ
ુ રાત માધ્યતમક અને ઉચ્ચતર માધ્યતમક તશક્ષણ
૧૦.(૭) અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રન ાંુ સ્તર (standard) ગજ
બોિગ ના ધોરણ-૧૨ના અંગ્રેજી તવર્ય (તનમ્ન કક્ષા) જેટલ ાં ુ રહેશે.
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ુ ય લેબખત પરીક્ષામાાં પેપર દીઠ પ્રતત કલાકે ૨૦
૧૦.(૮) અંધ ઉમેદવારોને તપ્રબલતમનરી અને મખ્
તમતનટનો વળતર સમય (COMPENSETORY TIME) આપવામાાં આવશે.
૧૦.(૯) તપ્રબલતમનરી પરીક્ષાના પડરણામને 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
૧૦.(૧૦) મખ્
ન ાંુ માધ્યમ માત્ર અંગ્રેજી રહેશ.ે
૧૧. પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :
૧૧.(૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરે ક ઉમેદવારને અરજીની ચકાસણી કયાગ પ્રસવાય પ્રપ્રલલપ્રમનરી
પરીક્ષામાં બેસવા દે વામાં આવર્ે.
૧૧.(૨) જે ઉમેદવારોને પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષાના પક્રરણામમાં મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ
સફળ જાહેર કરે લ હર્ે, તેઓને આયોર્ દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા માટે
અલર્થી online અરજીપત્રક ભરી તે ડાઉનલોડ કરી જરૂરી ફી અને પ્રમાણપત્રો સાથે ઉમેદવારે
આયોર્ની કચેરીમાં આયોર્ે પ્રનર્ાગ રીત કરે લ તારીિ સુર્ીમાં મોકલી આપવાનું રહેર્ે.
૧૧.(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની ભરતી પ્રનયમો અને જાહેરાતની જોર્વાઈ મુજબ
ચકાસણી કરવામાં આવર્ે અને આ જોર્વાઈ સંતોર્તા ઉમેદવારોને જ મુખ્ય લેલિત પરીક્ષામાં પ્રવેર્
આપવામાં આવર્ે.
૧૧.(૪) મુખ્ય લેલિત પરીક્ષામાં પ્રવેર્ અંર્ે આયોર્નો પ્રનણગય આિરી ર્ણાર્ે અને આયોર્ના પ્રનણગય
સામે કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર ધ્દ્યાનમાં લેવામાં આવર્ે નક્રહ.
૧૨. પરીક્ષા કેન્રોની તવગત :
૧૨.(૧) પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્દ્યાને લઇને આયોર્ દ્વારા પરીક્ષા કેન્રો નક્કી
કરવામાં આવે તે પરીક્ષા કેન્રો પર પરીક્ષા આપવાની રહેર્ે. મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા અમદાવાદ /
ર્ાંર્ીનર્ર િાતે તથા મૌલિક કસોટી ર્ાંર્ીનર્ર િાતે લેવામાં આવર્ે.
૧૨.(૨) પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનુ ં સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના

સમયની માક્રહતી

આયોર્ની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવર્ે અને પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા
માટે ના પ્રવેર્પત્ર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના
રહેર્ે. આ માટે આયોર્ દ્વારા વતગમાનપત્રમાં જાહેરાત આપવામાં આવર્ે.
૧૨.(૩) ઉમેદવારોએ પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા,

મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા તથા મૌલિક કસોટીમાં તેમના

પોતાના િચે ઉપક્સ્થત થવાનુ ં રહેર્ે.
૧૨.(૪) અનુ.જાપ્રત અને અનુ.જનજાપ્રતના ઉમેદવારોને મૌલિક કસોટી માટે ર્ાંર્ીનર્ર આવવા માટે
પોતાના રહેઠાણના સ્થળે થી ર્ાંર્ીનર્ર અને ર્ાંર્ીનર્રથી રહેઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા
વર્ગન ુ ં રે લવે ભાડું અથવા અર્ર એસ.ટી. ભાડું સરકારના પ્રનયમો અનુસાર ચ ૂકવવામાં આવર્ે.
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૧૩. મૌબખક કસોટી :
૧૩.(૧) મુખ્ય પરીક્ષામાં આયોર્ે પ્રનયત કરે લ લાયકી ગુણ મેળવનાર જગ્યાના આર્રે ત્રણ ર્ણા
ઉમેદવારોને મૌલિક કસોટી માટે બોલાવવામાં આવર્ે.
૧૩.(૨) આ કસોટીમાં ઉમેદવારે હાજર રહેવ ુ ં ફરજજયાત છે .
૧૪. જગ્યા / સેવાની પસાંદગીનો ક્રમ :
૧૪.(૧) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે ફકત જાહેરાતમાં દર્ાગ વેલ જગ્યા /સેવા માટે જ દરે ક જગ્યા
/સેવા માટે પોતાની પસંદર્ી અનુસાર આયોર્ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે તે પત્રકમાં પોતાના
સ્વહસ્તાક્ષરમાં જ પસંદર્ીિમ દર્ાગ વવાનો રહેર્ે.
૧૪.(૨) ઉમેદવાર જે જગ્યા /સેવા માટે પોતાની પસંદર્ીનો િમ એક વિત દર્ાગ વી દે તે િમ કાયમી
ર્ણવામાં આવર્ે તથા તેમાં કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર, સુર્ારા – વર્ારા, અથવા િમાંક બદલવાની
પ્રવનંતી કોઈપણ સંજોર્ોમાં માન્ય રાિવામાં આવર્ે નક્રહ.
૧૪.(૩) ઉમેદવારોએ જણાવેલી જગ્યાઓ માટેના પ્રેફરન્સથી તે જર્ાઓ ઉપર પ્રનમણ ૂકનો કોઈ હક્ક
મળતો નથી.
૧૪.(૪) ગુણવત્તાિમ અને પ્રાપ્ય જગ્યાઓની સંખ્યાને ધ્દ્યાનમાં લઈને, ઉમેદવારે આપેલ પ્રેફરન્સ
પ્રવચારણામાં લેવામાં આવર્ે.
૧૪.(૫) જે ઉમેદવારે એક પણ જગ્યા / સેવા માટે પસંદર્ીિમ દર્ાગ વ્યો ન હોય અથવા તો ફકત
અમુક જ જગ્યા / સેવા માટે પસંદર્ી િમ દર્ાગવલ
ે
હોય અને તેઓની પસંદર્ી િમ મુજબની જગ્યા
મળવાપાત્ર થતી ન હોય તો જે ઉમેદવારોએ તમામ જગ્યા / સેવા માટે પસંદર્ી િમ દર્ાગ વેલ હોય
તેવા ઉમેદવારોને જગ્યાની ફાળવણી કયાગ બાદ વર્ેલી જગ્યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જગ્યાની
ફાળવણી કરવામાં આવર્ે.
૧૪.(૬) ઉમેદવારની પ્રનમણ ૂક જે તે જગ્યાના અમલમાં હોય તેવા ભરતી પ્રનયમોને આપ્રર્ન રહેર્ે.
૧૪.(૭) ઉમેદવારને જે જગ્યા માટે પ્રનમણ ૂક આપવામાં આવર્ે તે જ્ગગ્યા પર પ્રનયત સમયમાં હાજર ન
થાય તો તેઓની પ્રનમણ ૂક રદ કરવામાં આવર્ે.
૧૪.(૮) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોના ક્રકસ્સામાં જે તે જગ્યાના ર્ારીક્રરક માપના ર્ોરણો લાગુ
પડર્ે અને ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે જ પ્રેફરન્સ આપી ર્કર્ે.
૧૫. પડરણામ :
૧૫.(૧) આિરી પક્રરણામ આયોર્ના નોટીસ બોડગ અને વેબસાઈટ પર મ ૂકવામાં આવર્ે.
૧૫.(૨) આ પક્રરણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની પ્રવર્તો
આપવામાં આવર્ે.
૧૫.(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ
આયોર્ના નોટીસ બોડગ પર મુકવામાં આવર્ે.
૧૫.(૩) આ જાહેરાત માટે કોઇ પ્રતતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે નડહ.
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ુ પત્રક :
૧૬. ગણ
૧૬.(૧) મુખ્ય પરીક્ષાનું ગુણપત્રક મેળવવા ઈચ્છતા

ઉમેદવારોએ મૌલિક કસોટીને અંતે આિરી

પક્રરણામ જાહેર થયા બાદ સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોર્, ર્ાંર્ીનર્રના નામનો રૂ! ૫૦૦૦ નો િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડગ ર અથવા આયોર્ની કચેરીના કાઉન્ટર પર કામકાજના ક્રદવસોએ
સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સુર્ીમાં રોકડેથી ફી સાથે આયોર્ને
અરજી કરવાની રહેર્ે.
૧૬.(૨) આ અરજીમાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનુ ં નામ, જાહેરાત િમાંક, પોતાનુ ં સરનામુ ં બેઠક નંબર અને
પરીક્ષાની પ્રવર્તો દર્ાગ વવાની રહેર્ે.
૧૬.(૩) ઉમેદવારોને તેમનુ ં ગુણપત્રક ટપાલમાં મોકલી આપવામાં આવર્ે. મૌલિક કસોટીને અંતે
આિરી પક્રરણામ જાહેર થયાની તારીિથી ૧૫ ક્રદવસની અંદર ગુણપત્રક માટે ની અરજી મોકલવાની
રહેર્ે. આ મુદત બાદ મળે લ અરજી અમાન્ય ર્ણાર્ે.
ુ ની પન
ુ : ચકાસણી :
૧૭. ગણ
૧૭.(૧) જે ઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગુણની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર
આયોર્ને મુખ્ય પરીક્ષાના પક્રરણામને આર્ારે રૂબરૂ મુલાકાતના અંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર કયાગ
તારીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર દરે ક પેપર દીઠ રૂ! ૫૦-૦૦ની ફી સાથે અરજી કરી ર્કર્ે.
૧૭.(૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાનુ ં નામ, બેઠક નંબર, અને નામ/સરનામુ ં દર્ાગવવાનુ ં રહેર્ે.
૧૭.(૩) ફી અરજી સાથે રોકડેથી કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉન્ટર પર સ્વીકારવામાં આવર્ે.
૧૭.(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી ર્કર્ે. આવી અરજી સાથે માત્ર સલચવશ્રી, ગુજરાત
જાહેર સેવા આયોર્, ર્ાંર્ીનર્રના નામનો િોસ્ડ ભા.પો.ઓ. મોકલવાનો રહેર્ે.
૧૭.(૫) ઉત્તરવહીઓનું પુન: મ ૂલ્યાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સંજોર્ોમાં કરવામાં
આવર્ે નક્રહ.
૧૭.(૬) ગુણની પુન:ચકાસણી પ્રસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણ બાબતના કોઈપણ પ્રવવાદને આયોર્
લક્ષમાં લેર્ે નક્રહ.
૧૮. તનમણ ૂક :
૧૮.(૧) ઉમેદવારોને પ્રનમણ ૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણવત્તા િમમાં પ્રવચારવામાં આવર્ે. પરં ત ુ
પરીક્ષામાં સફળ થવાથી પ્રનમણ ૂક માટેનો હક્ક મળી જતો નથી.
૧૮.(૨) રાજ્ય સેવામાં પ્રનમણ ૂક માટે ઉમેદવાર બર્ી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાર્ે તેવી તપાસ
પછી સરકારશ્રીને સંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની પ્રનમણ ૂક કરવામાં આવર્ે નક્રહ.
૧૮.(૩) પ્રનમણ ૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારશ્રીના પ્રનયમો મુજબની તાલીમ લેવી પડર્ે અને તાલીમ
પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેર્ે.
૧૮.(૪) ઉપરની જાહેરાત સંબર્
ં માં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની પ્રનમણ ૂક માટે , સરકારશ્રીના સંબપ્રં ર્ત
પ્રવભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવર્ે.
૧૮.(૫) પ્રનમણ ૂક અંર્ેની સઘળી કાયગવાહી, સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંર્ેનો કોઇ
પત્રવ્યવહાર આયોર્ ધ્દ્યાને લેર્ે નક્રહ.
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૧૯. અજમાયશી સમય :
૧૯.(૧) પ્રનમણ ૂક બાદ પસંદ થયેલા ઉમેદવારને બે વર્ગની મુદત સુર્ી અજમાયર્ (probation) ઉપર
રાિવામાં આવર્ે.
૧૯.(૨) અજમાયર્ી સમય, સરકારશ્રીએ આ માટે નક્કી કરે લા પ્રનયમોનુસાર વર્ારી ર્કાર્ે.
૧૯.(૩) પ્રનમણ ૂક બાદ ઉમેદવારે પ્રનયમો મુજબ ક્રહન્દી ભાર્ાની પરીક્ષા તથા સરકારશ્રી દ્વારા
વિતોવિત પ્રનયત કરવામાં આવે તેવી િાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહેર્ે.
૧૯.(૪) જે ઉમેદવારોની માત ૃભાર્ા ગુજરાતી ન હોય તેવા ઉમેદવારે સરકારે પ્રનયત કરે લા પ્રનયમો
અનુસાર ગુજરાતી ભાર્ાની પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેર્ે.
૨૦. Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર
તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮,૧૩.૦૦

કલાક

થી

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮,૧૩.૦૦

કલાક

ુ ીમાાં
સધ

http://gpsc-

ુ બના Steps
ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજ
ુ રવાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧) થી (૧૩) અનસ
૨૧.(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં
૨૦.(૨) Apply Online Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે Click કરવાથી (1) More details તથા (2) Apply Now
બટન દે િાર્ે. સૌ પ્રથમ More details પર Click કરીને જાહેરાતની બર્ી જ પ્રવર્તોનો અભ્યાસ
ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન Click કરવુ.ં
ુ રાત ઈજનેરી સેવા, વગગ-૧ અને ૨ પર click કરવાથી જગ્યાની પ્રવર્તો મળર્ે.
૨૦.(૩) ગજ
૨૦.(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application

Format દે િાર્ે. Application

Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*)પ્રનર્ાની હોય
તેની પ્રવર્તો ફરજજયાત ભરવાની રહેર્ે.) “Personal Details”માં જ્યાં Mobile Number અને email ID
માંગ્યા છે , તેની પ્રવર્ત લિવી જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદવારને માક્રહતર્ાર કરી ર્કે.
૨૦.(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details

પર

click કરવું અને પોતાની ર્ૈક્ષલણક પ્રવર્તો ઉમેરવી.
૨૦.(૬)

તેની નીચે “Self declaration”માં Yes / No પર “click” કરવુ.ં

૨૦.(૭) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો
Number generate

થર્ે. જે ઉમેદવારે

સાચવીને રાિવાનો

Application

રહેર્ે અને હવે પછી આ જાહેરાતના

સંદભગમાં આયોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં તે દર્ાગ વવાનો રહેર્ે.
ુ ારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Application માાં જઇને
૨૦.(૮) જો આપના અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધ
કરી શકાશે,આ સતુ વધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ
ગયા પછી/બાદ આ સતુ વધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
૨૦.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાર્માં 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 . (ફોટાનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ં માપ
૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાિવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ
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તમારો photo અને signature .jpg Format માં (10 KB) સાઇઝ થી વર્ારે નહીં તે રીતે Computer માં
હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg
Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open Button” ને click
કરો હવે “Browse Button” ની બાજુમાં “Upload Button”પર Click કરો હવે બાજુમાં તમારો photo
દે િાર્ે. હવે આ જ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેર્ે.
૨૦.(૧૦) હવે પેજના ઉપરના ભાર્માં “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 િાર્ે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની
અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં સુર્ારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુર્ારો
કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુર્ારો અરજીમાં કરી ર્કાર્ે. પરં ત ુ અરજી
confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાં કોઇપણ સુર્ારો થઇ ર્કર્ે નહીં. જો અરજી સુર્ારવાની જરૂર ન
જણાય તો જ confirm application પર click

કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી

ઉમેદવારની અરજીનો આયોર્માં online સ્વીકાર થઈ જર્ે. અહીં “confirmation number” generate
થર્ે જે હવે પછીની બર્ી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેર્ે. Confirmation
number પ્રસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી ર્કાર્ે નહીં. Confirm થયેલી અરજીપત્રકની પ્રપ્રન્ટ અચ ૂક
કાઢી રાિવી.
૨૦.(૧૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને
પ્રપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેર્ે. આ પ્રપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યુટરની
સુપ્રવર્ા ર્રાવતી પોસ્ટ ઓક્રફસમાં જવાનુ ં રહેર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ
ુ ીમાાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાગ
સતવિસ ચાજીસ તારીખ ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ (બપોરના ૧-૦૦ કલાક) સધ
અંગે ન ાંુ ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેશે. આ ચલણ તથા Confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની
પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક
બીિાણો સડહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.િી. /સ્પીિ પોસ્ટથી

મોકલવાના

રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
૨૦.(૧૨) અનામત વગગના ઉમેદવારો તથા શારીડરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Confirm
થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં
આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીિાણો સડહત આર.પી.એ.િી. /સ્પીિ 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 તનયત 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 તનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની તનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી
અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાં િ
કરવામાાં આવશે નહીં.
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૨૧. અરજી ફી :
૨૧.(૧) લબન અનામત પુરૂર્/મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે પ્રવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે
ભરી ર્કે છે :
૨૧.(૧).(૧) પોસ્ટ ઓફીસમાાં : સામાન્ય કેટેર્રીનાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print
Challan” ઉપર મ્તલક કરીને પ્રપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેર્ે. આ પ્રપ્રન્ટે ડ ચલણની
નકલ લઈને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુપ્રવર્ા ર્રાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનુ ં રહેર્ે. પોસ્ટ
ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પોસ્ટલ સપ્રવિસ ચાર્જ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮,૧૩:૦૦ કલાક
સુર્ીમાં ભરવાનાં રહેર્ે અને ફી ભયાગ અંર્ેન ુ ં ચલણ મેળવવાનુ ં રહેર્ે. આ ચલણ તથા
confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાિવાનાં રહેર્ે અને જ્યારે
આયોર્ દ્વારા મંર્ાવવામાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક લબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા
ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાં રહેર્ે અથવા આયોર્ િાતે
રૂબરૂમાં આપી જવાનાં રહેર્ે.
૨૧.(૧).(૨) ઓનલાઈન ફી : ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર મ્તલક
કરવું અને પ્રવર્તો ભરવી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર મ્તલક કરવુ.ં ત્યારબાદ
આપેલ પ્રવકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના
પ્રવકલ્પમાંથી યોગ્ય પ્રવકલ્પ પસંદ કરવો અને આર્ળની પ્રવર્તો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ
આપની ફી જમા થઈ ર્ઈ છે તેવ ુ ં screen પર લિાયેલ ું આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જેની
print કાઢી લેવી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ િામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ
જોવા મળર્ે.
૨૧.(૨) રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેર્રીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/ભરવાની રહેર્ે અને ફી ભયાગ અંર્ેન ુ ં ચલણ મેળવવાનુ ં રહેર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના
“સલચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોર્, ર્ાંર્ીનર્ર” ના નામના િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગ રથી ફી
જમા કરાવી ર્કર્ે.
૨૧.(૩) ઉમેદવારોએ પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા તથા મુખ્ય પરીક્ષા માટે અલર્ અલર્ ફી ભરવાની રહેર્.ે
જે પૈકી હાલ પુરતુ ં પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.
૨૧.(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી
ભરવાની રહેર્ે નહીં.
૨૧.(૫) મ ૂળ ગુજરાતના અનુ.જાપ્રત, બૌધ્દ્ર્ ર્મગ અપનાવેલ અનુ.જાપ્રત, અનુ.જનજાપ્રત અને સામાજીક
અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વર્ગના અને ર્ારીક્રરક અર્કતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની
રહેતી નથી.
૨૧.(૬) અર્તત (Disabled) વ્યક્તતઓ તથા માજી સૈપ્રનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
૨૧.(૭) ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.
૨૧.(૮) ફી ભયાગ વર્રની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ
સંજોર્ોમાં પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષા /મુખ્ય લેલિત કસોટીમાં બેસવા દે વામાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ
ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે. રોકિમાાં, િીમાન્િ ડ્રાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ ઓિગ ર
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(રાજ્ય બહાર વસતાાં સામાન્ય કેટેગરીનાાં ઉમેદવારો તસવાય) કે પે ઓિગ રના સ્વરૂપમાાં આ ફી
સ્વીકારવામાાં આવશે નડહ, જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
૨૧.(૯) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પ ૂવગ પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી
ભારતમાં આવેલી પ્રનવાગ પ્રસત

વ્યક્તતઓની બાબતમાં જો આયોર્ને સંતોર્ થાય કે ઉમેદવારો ફી

ચ ૂકવી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવર્ે.
૨૧.(૧૦) આયોર્ને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંર્ેની પ્રવનંતી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ
અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસંદર્ી માટે અનામત તરીકે રાિવામાં આવર્ે નક્રહ.
૨૨. ચેતવણીઓ :
આયોર્ે જે કોઈ ઉમેદવારને,
૨૨.(૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઈપણ પ્રકારે ટે કો મેળવવા માટે એટલે કે આયોર્ના અધ્દ્યક્ષ, સભ્ય
અથવા કોઈ અપ્રર્કારી પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાર્વર્ લર્ાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે,
૨૨.(૨) બીજાનું નામ ર્ારણ કરવા માટે,
૨૨.(૩) બીજા પાસે પોતાનુ ં નામ ર્ારણ કરાવવા માટે ,
૨૨.(૪) બનાવટી િોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે ચેડાં કરવામાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો
સાદર કરવા અથવા ર્ેરરીપ્રત આચરવા માટે,
૨૨.(૫) યથાથગ અથવા િોટા અથવા મહત્વની માક્રહતી છુપાવતા હોય તેવા પ્રનવેદનો કરવા માટે ,
૨૨.(૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સંબર્
ં માં અન્ય કોઈ અપ્રનયપ્રમત અથવા અયોગ્ય સાર્નનો
આશ્રય લેવા માટે,
૨૨.(૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ર્ેર વ્યાજબી સાર્નોનો ઉપયોર્ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની
ઉત્તરવહીમાંથી નકલ કરવા, પુસ્તક, ર્ાઈડ, કાપલી કે તેવા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ત લલલિત
સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ર્ેરરીપ્રતઓ
પૈકી કોઈપણ ર્ેરરીપ્રત આચરવા માટે ,
૨૨.(૮) લિાણોમાં અશ્લીલ ભાર્ા અથવા અથવા બીભત્સ બાબત સક્રહતની અપ્રસ્ત ુત બાબત લિવા
માટે ,
૨૨.(૯) પરીક્ષા િંડમાં અન્ય કોઈ રીતે ર્ેર-વતગણ ૂક કરવા માટે,
૨૨.(૧૦) પરીક્ષાના સંચાલન માટે આયોર્ે રોકેલા સ્ટાફને સીર્ી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા
અથવા ર્ારીક્રરક રીતે ઈજા કરવા માટે,
૨૨.(૧૧) પ ૂવગવતી િંડોમાં પ્રનક્રદિટટ કરે લા તમામ અથવા કોઈપણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે
અથવા યથા પ્રસંર્ મદદર્ારી કરવા માટે,
૨૨.(૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનર્ી આપતા તેના પ્રવેર્પત્રમાં આપવામાં આવેલ
કોઈપણ સ ૂચનાનો ભંર્ કરવા માટે, દોપ્રર્ત ઠયાગ હોય તો અથવા દોપ્રર્ત હોવાનુ ં જાહેર કયુું હોય તો,
તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉપરાંત – (ક) આયોર્, તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે
પરીક્ષામાંથી તેને ર્ેર લાયક ઠરાવી ર્કર્ે, અથવા (િ) (૧) આયોર્, સીર્ી પસંદર્ી માટે લેવાની
કોઈપણ પરીક્ષામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈપણ રૂબરૂ મુલાકાતમાંથી, અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર,
પોતાના હેઠળની કોઈપણ નોકરીમાંથી કાયમી રીતે અથવા પ્રનક્રદિટટ મુદ્ત માટે બાકાત કરી ર્કર્ે.
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પરં ત ુ તે અથે પોતે રજુઆત કરવા ઈચ્છે , તો ઉમેદવારને, લેલિતમાં એવી રજુઆત કરવાની તક
આપવામાં આવે તે પ્રસવાય િંડ (ક) અથવા િંડ (િ) હેઠળની કોઈપણ પ્રર્ક્ષા કરી ર્કાર્ે નક્રહ. (ર્)
જો તે અર્ાઉ સરકારી નોકરીમાં હોય તો, સંબપ્રં ર્ત પ્રનયમો હેઠળ પ્રર્સ્તભંર્ના પર્લા લઈ ર્કાર્ે.
૨૩. અગત્યની સ ૂચના :
૨૩.(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેર્ા
વ્યવહારના સાર્નો પરીક્ષા િંડમાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભંર્ બદલ ઉમેદવાર
ચેતવણીઓમાં પ્રનક્રદિટટ પ્રર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે.
૨૩.(૨) ઉમેદવાર પ્રપ્રલલપ્રમનરી પરીક્ષામાં કેલ્યુલેટરનો ઉપયોર્ કરી ર્કર્ે નક્રહ.
૨૩.(૩) ઉમેદવારને મુખ્ય પરીક્ષામાં સાદી બેટરીથી સંચાલલત નોન –પ્રોગ્રામેબલ પોકેટ કેલ્યુલેટર
લાવવાની અને તેનો ઉપયોર્ કરવાની છૂટ છે . પણ પરીક્ષા િંડમાં, એક બીજા ઉમેદવારની વચ્ચે
કેલ્યુલેટરની અદલાબદલી થઈ ર્કર્ે નક્રહ.
૨૩.(૪) અંર્ ઉમેદવારને જે લક્રહયો મળવાપાત્ર છે તે વ્યક્તતની ર્ૈક્ષલણક લાયકાત એસ.એસ.સી.ઈ.ની
પરીક્ષા પાસ કરે લ ન હોવી જોઈએ.
૨૩.(૫) અંર્ ઉમેદવારે જે લક્રહયો રાિવાનો હોય તેની સંપ ૂણગ પ્રવર્ત-(૧) નામ (૨) સરનામુ ં (૩)
ર્ૈક્ષલણક લાયકાતની ઝેરોક્ષ નકલ આયોર્ને પરીક્ષા અર્ાઉ મોકલી આપવાની રહેર્ે અને તેની
મંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરવામાં આવર્ે.
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાન ાંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ
ુ બ લાયકાત ધરાવતા નથી
ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી તનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
તેમ માલ ૂમ પિશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
૨૪. ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોગવાઇ લાગ ુ પિશે. :
૨૪.(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની
રહેર્ે નહી.
૨૪.(૨) અરજી ફી વર્રની અલગ્રમ નકલ પ્રવચારણામાં લેવામાં આવર્ે નહી.
૨૪.(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેને લબનઅનામતના
ર્ોરણો લાગુ પડર્ે.
૨૪.(૪)

જાહેરાતમાં મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ મક્રહલા ઉમેદવારો

અરજી કરી ર્કે છે .
૨૪.(૫)

ુ જગ્યાઓ
જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મડહલા ઉમેદવારો માટે અમક

અનામત હોય ત્યારે મડહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ તસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત
પરુ ુ ર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાન ાંુ નથી,

આ જગ્યાઓ પર પરુ ુ ર્ તેમજ મડહલા

ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે તવચારણા થઇ શકે છે , પરુ ુ ર્ તેમજ મડહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મડહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭
જગ્યા સામે મડહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે .)
૨૪.(૬) અરજી કયાગ બાદ પરત ખેંચી શકાશે નડહ.
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ુ ય લેબખત પરીક્ષા માટે ના અરજીપત્રક સાથે નીચે દશાગ વેલ પ્રમાણપત્રોની પ્રમાબણત નકલ
૨૫. મખ્
અવશ્ય રજૂ કરવાની રહેશે. :
૨૫.(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનુ ં પ્રમાણપત્ર કે જેમાં જન્મ તારીિ દર્ાગવેલ
હોય. (ર્ાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી)
૨૫.(૨) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધુ પદવી હોય તો દરે ક પદવીનુ ં પ્રમાણપત્ર.
૨૫.(૩) પદવીનું ગુણ પત્રક કે પત્રકો [માકગ ર્ી્સ]
૨૫.(૪). અનામત જાપ્રત માટે સક્ષમ અપ્રર્કારી દ્વારા અપાયેલ જાપ્રત પ્રમાણપત્ર અને ર્ાળા છોડયા નુ ં
પ્રમાણપત્ર
૨૫.(૫) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે સામાજજક ન્યાય અને અતધકાડરતા તવભાગના તા.૬-૨ુ બન ાંુ ‘ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવ ાંુ તા.૧૯૬ ના ઠરાવથી તનયત થયેલ પડરતશષ્ટ-ક મજ
ુ ીના સમયગાળામાાં મેળવેલ પ્રમાણપત્ર.
૦૪-૨૦૧૬ ના રોજથી જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ સધ
૨૫.(૬) ર્ારીક્રરક રીતે અર્કત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ પ્રવભાર્ના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના
પક્રરપત્ર િમાંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્.૨ થી પ્રનયત થયેલ સુપ્રપ્રન્ટે ડન્ટ/ પ્રસપ્રવલ સર્જનને
આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર
૨૫.(૭) સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ પ્રવભાર્ના તા.૮-૧૧-૮૯ ના
પક્રરપત્ર િમાંક: એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ર્-૨ થી પ્રનયત કરવામાં આવેલ નમુનામાં સક્ષમ અપ્રર્કારી
દ્વારા આપવામાં આવેલ “ના-વાંર્ા પ્રમાણપત્ર.”
૨૫.(૮) નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ર્ેજેટની / લગ્ન નોંર્ણી પ્રમાણપત્ર ની નકલ.
૨૫.(૯) પ્રવર્વા ઉમેદવારના ક્રકસ્સામાં પુન:લગ્ન કરે લ નથી તે અંર્ેની એફીડેવીટ.
ુ બની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે
૨૬. નીચે દશાગવ્યા મજ
સાંપ ૂણગ નથી)
૨૬.(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
૨૬.(૨) અરજીમાં દર્ાગવલ
ે પ્રવર્તો અધ ૂરી કે અસંર્ત હોય.
૨૬.(૩) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૪) અરજી ફેતસથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય.
૨૬.(૫) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
૨૬.(૭) અનુસ ૂલચત જાપ્રત, અનુસ ૂલચત જનજાપ્રત, સા.ર્ૈ.પ.વર્ગ તથા ર્ારીક્રરક અર્તતતા ર્રાવતા
ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અપ્રર્કારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
૨૬.(૮) માજી સૈપ્રનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
૨૬.(૯) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષલણક લાયકાતના સંદભગમાં માકગ ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન
હોય.
૨૬.(૧૦) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
ુ વેલ (ઉમેદવારોને
૨૬.(૧૧) ઓનલાઈન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:૨૦ નીચે સચ
સબાંતધત) પ્રમાણપત્રો અને જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુ પિતા આધાર
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પરુ ાવાની પ્રમાબણત કરે લ નકલો આયોગને મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોિેલ નહીં હોય
તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુ ી ગણીને રદ ગણવામા આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈતનક, શારીડરક અશક્તતા ,મડહલા કે તવધવા પૈકીના
તવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ તવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા ડકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પિતા તવકલ્પો પૈકી જેમાાં
વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
ુ રાત ઈજનેરી સેવા, વગગ -૧ અને વગગ -૨ની જગ્યાના ભરતી પરીક્ષા તનયમો, પરીક્ષાનો
નોંધ : ગજ
અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રક સાથે જોિવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ,
અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની તવગતો, પડરતશષ્ટ-’ક’/પડરતશષ્ઠ-‘૪’ નો નમ ૂનો,
ુ ો, સરકારી કમગચારીએ
શારીડરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના તબીબી પ્રમાણપત્રનો નમન
રજુ કરવાના ના વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુ તવગતો આયોગની કચેરીના
નોટીસ બોિગ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in

ઉપર જોઇ લેવાની રહેશે. આ

જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વધ ુ માડહતી આયોગની કચેરીમાાં, કચેરી સમય દરમ્યાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શકશે.
તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH

Advt.No. 113/18-19 : On line Applications are invited from 15-12-2018 (13-00 hours) to 31-122018 (13-00 hours) for the following posts of Gujarat Engineering Service, Class-I & Class- II. The
reservation for 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.
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.

Gen.

S.C.

S. T.

S.& E.
B.C.

Phy.
Dis.

Ex-Ser.

Category wise posts
reserved for Women
Out of Category wise
Posts

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

S.&
E.B.C.

S. T.

S.C.

Category wise Posts

Gen.

Name of Post

Total Posts

- Tentative Date for P.T: 14-04-2019
- Tentative month for P.T Result: June, 2019
- Tentative month for Mains Exam: 22, 28 and 29, September, 2019
- Tentative month for Mains Exam Result: November, 2019
- Tentative month for Interview: December, 2019
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.

03

02

00

01

00

00

00

03

02

00

01

00

00

00

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

11

05

01

02

11

05

01
02
Class-II

Deputy Executive Engineer
(Civil), Class-I (Road and
38
20
02
06
10
06
00
02 03
01
01
Building Dept.)
Total 38
20
02
06
10
06
00
02 03
01
01
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;
GPSC/R-1/KRUSHNAPALSINH

PAGE NO:-18

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:
S. & E.B.C., S.C. & S.T.
1 Male candidates of Gujarat 05 years
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
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