જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ

સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકલ પાસે, છ રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
આર-૭ શાખા
જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ (GMDC) ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં સાહસ) હ તકની નીચે દશાવેલ જ યાઓ પર ઉમેદવારો
પસંદ કરવા માટ Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અર ઓ તાર ખ – ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક થી
તાર ખ – ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક
૪૦/૨૦૨૦-૨૧) આ

ધ
ુ ી મંગાવવામાં આવે છે . ( હરાત

હરાત અ વયે ઓનલાઈન અર

જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અર

માંક : ૩૨/૨૦૨૦-૨૧ થી

કરતા પહલા િવગતવાર

કરવાની ર ત તેમજ અર

ફ ભરવાની ર ત

હરાત સાથેની
ગેની

હરાત

માંક :

હરાતની સામા ય

ૂચનાઓ આયોગના નોટ સ બોડ

પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા િવનંતી
છે . યાર બાદ જ ઉમેદવાર અર

ુત

1)

હરાતોની

ની િવગતો નીચે

કરવાની રહશે.

ાથિમક કસોટ , ાથિમક કસોટ ના પ રણામ અને બ

જ
ુ બ છે . ( *

. . ૩૭/૨૦૨૦-૨૧ થી

લ
ુ ાકાતની સંભિવત તાર ખ/માસ

. . ૪૦/૨૦૨૦-૨૧ ની જ યાઓ માટ બ

ુલાકાત

યોજવાની થતી નથી.)

મ

ાથિમક

ાથિમક

હરાત

જ યા ુ ં નામ

માંક

બ

કસોટ ના

કસોટ ની
ૂ ચત તાર ખ

પ રણામનો
સંભિવત માસ

લ
ુ ાકાતનો
સંભિવત માસ

૧

૩૨/૨૦૨૦-૨૧

આસી ટ ટ મેનેજર ( ઓલો ), વગ-૨

૧૧/૦૪/૨૦૨૧

ૂન-૨૦૨૧

ઓગ ટ-૨૦૨૧

૨

૩૩/૨૦૨૦-૨૧

આસી ટ ટ મેનેજર (પ લીક ર લેશન), વગ-૨

૧૧/૦૪/૨૦૨૧

ૂન-૨૦૨૧

ઓગ ટ-૨૦૨૧

૩

૩૪/૨૦૨૦-૨૧

મેનેજમે ટ એ ઝી

ટુ વ (મેટલ), વગ-૨

૦૨-૦૫-૨૦૨૧

ુ લાઈ-૨૦૨૧

સ ટ-૨૦૨૧

૪

૩૫/૨૦૨૦-૨૧

મેનેજમે ટ એ ઝી

ટુ વ (કોલ), વગ-૨

૦૯-૦૫-૨૦૨૧

ુ લાઈ-૨૦૨૧

ઓ ટો-૨૦૨૧

૫

૩૬/૨૦૨૦-૨૧

િસ

રુ ટ ઓ ફસર, વગ-૨

૧૪-૦૨-૨૦૨૧

એિ લ-૨૦૨૧

૬

૩૭/૨૦૨૦-૨૧

િસ

રુ ટ

૦૯-૦૫-૨૦૨૧

ુ લાઈ-૨૦૨૧

*

૭

૩૮/૨૦૨૦-૨૧

લીગલ આસી ટ ટ (સહાયક), વગ-૩

૧૧-૦૪-૨૦૨૧

ૂન-૨૦૨૧

*

૮

૩૯/૨૦૨૦-૨૧

આસી ટ ટ (સહાયક), વગ-૩

૦૨-૦૫-૨૦૨૧

ુ લાઈ-૨૦૨૧

*

૯

૪૦/૨૦૨૦-૨૧

૧૪-૦૩-૨૦૨૧

મે-૨૦૨૧

*

ઈલે

ક

વગ-૩

આખર પ રણામ : બ

GPSC/R-7 Branch

લ
ુ ાકાત

પ
ુ રવાઈઝર (સહાયક), વગ-૩

પ
ુ રવાઈઝર (માઈ સ) (સહાયક),

ૂણ થયાના ૧૦ કામકાજના દવસો દરિમયાન

ૂન-૨૦૨૧

િસ ધ કરવામાં આવશે.
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શાર રક
અશ ત
તા

ુલ
હરાત

જ યા ુ ં નામ

માંક

ધરાવ

જ

ક ાવાર જ યાઓ પૈક મ હલાઓ

ક ાવાર જ યાઓ

યા

માટ અનામત જ યાઓ

તા
ઉમેદવા
રો માટ

ઓ

અનામ
ત
જ યા

મા
સૈિન
ક
માટ
અના
મત
જ યા
ઓ

ઓ

૪
૧

૨

૩

સામા
ય

૩૨/૨૦૨

આસી ટ ટ મેનજ
ે ર

૦-૨૧

( ઓલો ), વગ-૨

૩૩/૨૦૨
૦-૨૧

(પ લીક ર લેશન),

૩૭/૨૦
૨૦-૨૧

એ ઝી

ુટ વ

(મેટલ), વગ-૨

એ ઝી

ુટ વ

(કોલ), વગ-૨
િસ

ુર ટ ઓ ફસર,
વગ-૨
િસ

િત

વગ

જન
િત

ય

ન.
વગ

શૈ.

અ .ુ

પ.

િત

વગ

અ .ુ
જન
િત

૦૪

૦૦

૦૧

૦૧

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૨

૦૦

૦૧

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૫

૦૪

૦૨

૦૫

૦૧

૦૩

૦૧

૦૦

૦૨

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૮

૦૩

૦૧

૦૩

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૫

૦૮

૦૧

૦૩

૦૧

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૮

૦૫

૦૦

૦૨

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૫૯

૦૯

૧૦

૨૩

૦૬

૧૧

૦૩

૦૩

૦૭

૦૨

૦૪

૦૧

૦૫

૦૫

૦૦

૦૧

૦૨

૦૦

૦૨

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

ુર ટ

ુપરવાઈઝર
(સહાયક), વગ-૩
લીગલ આસી ટ ટ

૨૦-૨૧

(સહાયક), વગ-૩

૩૯/૨૦

આસી ટ ટ

૨૦-૨૧

(સહાયક), વગ-૩
ઈલે

૨૦-૨૧

પ.

સામા

સા.

મેનજ
ે મે ટ

૩૮/૨૦

૪૦/૨૦

અ .ુ

આ.

મેનજ
ે મે ટ

૨૦-૨૧

૨૦-૨૧

વગ

શૈ.

અ .ુ

૭

વગ-૨

૩૫/૨૦

૩૬/૨૦

ન.

સા.

૬

આસી ટ ટ મેનજ
ે ર

૩૪/૨૦
૨૦-૨૧

આ.

૫

ક

ુપરવાઈઝર
(માઈ સ)
(સહાયક), વગ-૩
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2) ન ધ :
(૧)

ઉપર દશાવેલ જ યાઓ પૈક નીચે દશાવેલ

ઉમેદવારો જ અર

કરવાપા

છે .
જ યા ુ ં નામ

હરાત માંક

૩૨/૨૦૨૦-૨૧

તે જ યાઓની સામે દશા યા જ
ુ બની શાર રક અશ તતા ધરાવતા

શાર રક અશ તતા

આસી ટ ટ મેનેજર ( ઓલો ),

આસી ટ ટ મેનેજર (પ લીક
ર લેશન), વગ-૨


૩૪/૨૦૨૦-૨૧

મેનેજમે ટ એ ઝી

ટુ વ (મેટલ),

વગ-૨





૩૫/૨૦૨૦-૨૧

મેનેજમે ટ એ ઝી

૩૬/૨૦૨૦-૨૧
૩૭/૨૦૨૦-૨૧

૩૮/૨૦૨૦-૨૧

ટુ વ (કોલ),

વગ-૨

િસ
િસ

રુ ટ ઓ ફસર, વગ-૨

રુ ટ

પ
ુ રવાઈઝર (સહાયક),
વગ-૩

લીગલ આસી ટ ટ (સહાયક),
વગ-૩

Less than 50%
More than 33%
-OA, OL, OAL
Less than 50%
PB
More than 33%
Less than 50%
PD
More than 40%
OA, OL, OAL
-Less than 50%
PB
More than 33%
Eye Vision: Partially allow as per rules 29F(1) and 29L of
person having following eye vision. Better Eye 6/12, Worse
Eye 6/18.
Hearing: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Physical Defect: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Copy of Form P and P1 under as per Rules 29F(1) and
29L of Mines rules 1955.
Less than 50%
PB
More than 33%
Eye Vision: Partially allow as per rules 29F(1) and 29L of
person having following eye vision. Better Eye 6/12, Worse
Eye 6/18.
Hearing: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Physical Defect: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Copy of Form P and P1 under as per Rules 29F(1) and
29L of Mines rules 1955.
PB

વગ-૨

૩૩/૨૦૨૦-૨૧




--

--

--

--

BL, BA, BLA, OL, OA, BH, MW, OAL

Less than 50%
More than 33%
Less than 50%
More than 40%
-Less than 50%
More than 33%
Less than 50%
More than 40%
--

--

--

PB
PD
BL, BA, BLA, OL, OA, BH, MW, OAL
PB

૩૯/૨૦૨૦-૨૧

૪૦/૨૦૨૦-૨૧

આસી ટ ટ (સહાયક), વગ-૩
ઈલે

ક

પ
ુ રવાઈઝર (માઈ સ)

(સહાયક), વગ-૩

ટકાવાર

PD

PB= PARTIALLY BLIND
PD= PARTIALLY DEAF
BL= BOTH LEGS AFFECTED BUT NOT ARMS
BA= BOTH ARMS AFFECTED
BLA= BOTH LEGS AND BOTH ARMS AFFECTED
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED
BH= STAFF BACK AND HIPS (CANNOT SIT OR STOOP)
MW=MUSCULAR WEAKNESS AND LIMITED PHYSICAL ENDURANCE
GPSC/R-7 Branch

Page 3 of 31

ઉપરો ત જ યાઓએ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો

(૨)

ના કમચાર ગણાશે. તેઓ
(૩)

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં સાહસ)

જ
ુ રાત સરકારના કમચાર ગણાશે નહ .

અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત જ યા માટ અર

કર શકશે અને તેઓને બનઅનામત ઉમેદવારો માટનાં

ધોરણો લા ુ પડશે.
(૪)

મ હલાઓ માટની અનામત જ યા માટ જો મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય (જો મ હલા માટ જ યા અનામત
હોય તો), તો તે જ યા તે ક ાના

ુ ુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

(૫) One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર
મા થી
(૬)

તે

ઉમેદવારોએ

હરાત અ વયે Online અર
હરાત

ઝડપથી કરવા માટ ુ ં સહાયક મોડ લ
ુ છે તે કરવા

કરલ ગણાશે નહ .

માંક અને જ યા ુ ં નામ પ ટ ર તે વાંચીને ઓનલાઇન અર

કરવી. ઓનલાઇન અર

કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમાં ભયા બાદ તે િવગતોની ખાતર કર ને યાર પછ જ અર

ક ફમ

કરવાની રહશે.
(૭)

ઉમેદવાર ારા કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અર
એક

હરાતમાં એક જ અર

ઓનલાઇન અર
મા હતીમાં

(૯)

િત ક

ધ
ુ ી “Editable” છે . આથી ઉમેદવારોએ

કરવી. ઓનલાઇન કરલ અર માં િવગત/મા હતી ભરવામાં કોઇ

“Edit” િવક પમાં જઇ િવગત/મા હતી
(૮)

હરાતના છે લા સમય

ધ
ુ ાર લેવી. નવી અર

ૂલ થાય તો

ન કરવી.

કરવાની સમયમયાદા બાદ ક ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તેમાં ઉમેદવાર આપેલ
ૂક બાબતે

ધ
ુ ારો કરવાની ર ૂઆત/િવનંતી

એક કરતા વધાર સં યામાં અર

ા

રાખવામાં આવશે નહ .

કયાના ક સામાં છે લે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય રાખવામાં આવશે.

બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ છે લે ક ફમ થયેલ ફ સાથે ુ ં અર પ ક મા ય રાખવામાં આવશે.
(૧૦) ઉમેદવારોએ અર

ચકાસણીને પા

અને બ

લ
ુ ાકાતને પા

થયાના ક સામાં ર ૂ કરવાના થતાં

માણપ ો

તૈયાર રાખવાના રહશે.
(૧૧) ઓનલાઈન

હરાત માટના ભરલા અર પ ક બડાણસ હત આયોગની કચેર માં હાલ

ાથિમક કસોટ ના કામચલાઉ પ રણામ બાદ અર

ચકાસણીને પા

ૂરતા મોકલવા નહ .

ઉમેદવારોએ જ તેમના જ ર

માણપ ો/દ તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર િનયત સમયમયાદામાં
ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન પ િત િસવાય બ અથવા પો ટ ારા આયોગ ખાતે
મોકલેલ

માણપ ો/દ તાવેજો વીકારવા પા

3) જ યા ુ ં નામ, શૈ

બનતા નથી. આથી, આવા ઉમેદવારો આપોઆપ અપા

બનશે.

ણક લાયકાત, અ ભ
ુ વ, વયમયાદા અને પગાર ધોરણની િવગતો

હરાત
માંક

જ યા ું નામ
૩૨/૨૦૨૦૨૧

શૈ

ણક

લાયકાત અને
અ ભ
ુ વ

GPSC/R-7 Branch

આસી ટ ટ મેનેજર ( ઓલો ), વગ-૨

Possess
(i) Degree of M.Sc. (Geology)/M.Sc. applied (Geology)/
M.Tech. (Geology)/M.E. (Geology)/M.Tech. (Applied
Geology)/M.E. (Applied Geology) from any of the
universities established or incorporated by or under the
Central or State Act in India or any other educational
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Institution recognized as such or declared to be deemed
university under section 3 of the university Grants
Commission Act, 1956;
(ii) Candidate should have 3 years post qualification experience
in relevant department with proper position with successful
track record in respect of function related to geological work
in mineral exploration with drilling/Exploratory
mining/Quality control/Geo-Hydrology/ground water
modeling studies in the areas of the Lignite/Coal/other
mines in the Government/Local Bodies/Government
Undertaking
Board/Corporation/Limited
Companies
established under the companies Act.
વયમયાદા

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

પગાર ધોરણ

Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

જ યા ું નામ

આસી ટ ટ મેનેજર (પ લીક ર લેશન), વગ-૨

શૈ

ણક લાયકાત
અને અ ભ
ુ વ

૩૩/૨૦૨૦૨૧

વયમયાદા

Possess
(i) Master
Degree
in
Public
Relation/Mass
Communication/Journalism 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 university under section 3
of the university Grants Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed hereinabove will also be
considered.
(ii) Candidate should have 3 years post qualification experience
in relevant field of public relation with proper position with
successful track record in respect of function related to
public relation in the Government/Local Bodies
/Government Undertaking Board/Corporation/Limited
Companies established under the companies Act.
૪૦ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

પગાર ધોરણ

Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

જ યા ું નામ

મેનેજમે ટ એ ઝી

૩૪/૨૦૨૦૨૧

૪૦ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

શૈ

ણક લાયકાત

GPSC/R-7 Branch

ટુ વ (મેટલ), વગ-૨

Possess
A Degree of B.E. (Mining)/B.Tech (Mining) from any of the
universities established or incorporated by or under the Central
or State Act in India or any other educational Institution
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recognized as such or declared to be deemed university under
section 3 of the university Grants Commission Act,1956; and
2nd Class Mines Manager’s Certificate of Competency
[under the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and
subsequent amendment thereto] issued by Director General
of Mines Safety (DGMS), Dhanbad.
વયમયાદા
પગાર ધોરણ

૩૫ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

Remarks:
1) After satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Metal), they will be
re-designated as Assistant Manager (Metal) and First increment will be released.
2) The candidate appointed by direct selection in accordance with the provision of the rule 3
of Recruitment Rules will be absorbed in the regular services of GMDC subject to
satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Metal).
જ યા ું નામ

શૈ

ણક લાયકાત

૩૫/૨૦૨૦૨૧
વયમયાદા
પગાર ધોરણ

મેનેજમે ટ એ ઝી

ટુ વ (કોલ), વગ-૨

Possess
A Degree of B.E. (Mining)/ B.Tech (Mining) 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
university under section 3 of the university Grants
Commission Act,1956; and 2nd Class Mines Manager
(Coal) Certificate of Competency (under The Coal Mines
Regulation, 2017) and Mines Act, 1952 from Director
General of Mines Safety, (DGMS), Dhanbad Only.
૩૫ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

Remarks:
1) After satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Coal), they will be
re-designated as Assistant Manager (Coal) and First increment will be released.
2) The candidate appointed by direct selection in accordance with the provision of the rule 3
of Recruitment Rules will be absorbed in the regular services of GMDC subject to
satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Coal).
જ યા ું નામ
૩૬/૨૦૨૦૨૧

શૈ

ણક

લાયકાત/અ ભ
ુ વ

GPSC/R-7 Branch

િસ

રુ ટ ઓ ફસર, વગ-૨

Possess
The Candidate should be
1. Retired Commissioned officer of
(I) The Army holding the rank of Lieutenant or above; or
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(II) For navy holding the rank of Sub Lieutenant or above; or
(III) For Air Force holding the rank of Flaying Officer or
above;
OR
2. Retired Commissioned Officers of paramilitary forces like
BSF, ITBP, CRPF, CISF etc holding the rank of Assistant
Commandant or above;
OR
3. Holding the rank of Dy. SP or above in Central or State
Government Organization such as police/Home Guard;
OR
4. Graduate and ‘‘C” Certificate issued by all wings of NCC
with 5 years’ post qualification experience as Security
Officer in relevant department with proper position with
successful track record in respect of Security service in the
Government/ Local Bodies/ Government Undertaking
Board/Corporation/Limited Companies established under
the Companies Act.
Provided further that the candidate possessing
higher qualifications than prescribed in Para (i)
hereinabove will also be considered.
વયમયાદા

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

પગાર ધોરણ

Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

જ યા ું નામ

િસ

શૈ
૩૭/૨૦૨૦-

૪૦ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

ણક

લાયકાત/અ ભ
ુ વ

૨૧

વયમયાદા
પગાર ધોરણ

GPSC/R-7 Branch

રુ ટ

પ
ુ રવાઈઝર (સહાયક), વગ-૩

Possess
(i) A Bachelor’s Degree from any of 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 university under section 3
of the university Grants Commission Act,1956; and “C”
certificate of NCC issued by all wings.
OR
(ii) Should be an Ex-serviceman (Army/ Navy/ Air Force) as
defined by the State Government.
OR
(iii) Should be Paramilitary forces like BSF, ITBP, CRPF,
CISF etc.
૩૫ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

Pay scale of Rs.39900-126600/-(Level-7)
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fixed pay of Rs.38090/- for initial five years in the GMDC
service
જ યા ું નામ

લીગલ આસી ટ ટ (સહાયક), વગ-૩

શૈ

Possess
3 years Degree in Law or 5 years integrated degree in Law
from any of 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 university under section 3 of the university Grants
Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed in Para (i) hereinabove will
also be considered.

ણક લાયકાત

૩૮/૨૦૨૦૨૧

વયમયાદા

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

પગાર ધોરણ

Pay scale of Rs.39900-126600/-(Level-7)
fixed pay of Rs.38090/- for initial five years in the GMDC
service

જ યા ું નામ

આસી ટ ટ (સહાયક), વગ-૩

શૈ

ણક લાયકાત

૩૯/૨૦૨૦૨૧

વયમયાદા

Possess
A bachelor’s degree from any of 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 university under section 3 of the
university Grants Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed in Para (i) hereinabove will
also be considered.
૩૫ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વીકારવાની

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

પગાર ધોરણ

Pay scale of Rs. 19900-63200/- (Level-2)
fixed pay of Rs. 19950/- for initial five years in the GMDC
service

જ યા ું નામ

ઈલે

૪૦/૨૦૨૦૨૧

૩૮ વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

શૈ

ણક લાયકાત

GPSC/R-7 Branch

ક

પ
ુ રવાઈઝર (માઈ સ) (સહાયક), વગ-૩

Possess
(i) S.S.C. and ITI Certificate of Electrical or Diploma
(Electrical Engineering) from any Board / universities
established or incorporated by or declared to be deemed
Board/ university under section 3 of the university statutory
provision and
(ii) Certificate of Competency of Electrical Supervisor
(Mines).
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Provided further that the candidate possessing
higher qualifications than prescribed in Para (i)
hereinabove will also be considered.
૩3 વષથી વ ુ મર હોવી જોઇશે નહ . ( મર ઓનલાઈન અર

વયમયાદા

છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.)

Pay scale of Rs. 39900-126600/-(Level-7)
fixed pay of Rs. 38090/- for initial five years in the GMDC
service

પગાર ધોરણ
1) ‘ જ
ુ રાત
પાયા ુ ં

ુ ક સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭’ માં દશાવેલ કો

ટુ ર એ લીકશન ુ ં

ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.

જ
ુ રાતી અથવા હ દ અથવા

2)

વીકારવાની

ે

અથવા આ

ણમાંથી કોઇ પણ બે ભાષા ુ ં

ૂર ુ

ાન ધરાવતો હોવો

જોઇશે.
3) વયમયાદા :ળ
ુ
૧

જ
ુ રાતના

અ ુ ુ ચત

િત, અ ુ ુ ચત

જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

અને આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારો
ળ
ુ
૨

જ
ુ રાતના

જન િત,

અ ુ ુ ચત

િત, અ ુ ુ ચત

સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ

દસ વષ (આ

ટછાટમાં મ હલા માટની

વષની છે , તેનો સમાવેશ થઇ

ટછાટ ક

ય છે , વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫

અને આિથક ર તે નબળા વગના મ હલા ઉમેદવારો

વષની મયાદામાં

૩

બન અનામત (સામા ય) મ હલા ઉમેદવારો

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

૪

મા

સંર ણ સેવામાં બ વેલ સેવા ઉપરાંત બી

૫

શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

સૈિનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ. સ હત ઉમેદવારો

પાંચ

ટછાટ મળશે.)

ણ વષ

દસ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)
(૧)

હરાતમાં લાયકાત તર ક અ ભ
ુ વ માંગેલ હોય તો

ઉપલી વયમયાદા લા ુ પડશે ન હ.
જ
ુ રાત સરકારના કમચાર ઓ:

જ
ુ રાત

ુ ક સેવા

અને વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭
ની જોગવાઈઓ
૬

જ
ુ બ

જ
ુ રાત સરકારની નોકર માં

કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી
કામગીર બ વતા હોય અને તેઓની

થમ િનમ ૂક

હરાતમાંની જ યામાં દશાવેલ વય મયાદાની
થયેલ હોય તેવા કમચાર ઓ

દર

(૨)

હરાતમાં અ ભ
ુ વને લાયકાત તર ક માંગેલ ન હોય

પરં ુ ઇજનેર , તબીબી, ખેતી િવષયક, પ ુ ચ ક સાની
પદવી ક ડ લોમા ની જ યા પર િનમ ૂક પામેલ કમચાર ને
હરાતમાંની આવી લાયકાત વાળ જ યા (Any Such
Post) માટ ઉપલી વય મયાદા લા ુ પડશે નહ .
(૩)

હરાતમાં દશાવેલ જ યા માટ અ ભ
ુ વ એક લાયકાત

તર ક માંગેલ ન
મળવાપા

હોય

યાર

સંવગમાંથી બઢતી

હોય તેમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને, તેઓએ

બ વેલ સેવાના સમય અથવા તો વ ુમાં વ ુ પાંચ વષની
ટછાટ તે બે પૈક

GPSC/R-7 Branch

ઓ ં હોય તે મળશે.
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(૧) તા. ૦૧/૦૪/૧૯૯૪ ક તે પછ

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ

િનગમ લી.ની નોકર માં િનમ ૂક પામેલા કમચાર માટ
િન ૃિતની વયમયાદા ૫૮ વષ છે
(૨) તા. ૦૧/૦૪/૧૯૯૪ અગાઉ
૭

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ ( જ
ુ રાત
સરકાર ુ ં સાહસ) (GMDC) ના કમચાર ઓ :

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ

િનગમ લી. ની નોકર માં િનમ ૂક પામેલા કમચાર માટ
િન ૃિતની વયમયાદા ૬૦ વષ છે .
ઉપરો ત જોગવાઇ અ સ
ુ ાર જો કોઇ ઉમેદવાર
જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં
સાહસ) માં ફરજ બ વતો હોય તો તેને ઉપલી વયમયાદા
લા ુ પડશે નહ .

7) ન ધ:
(૧) ( . .: ૩૨/૨૦૨૦-૨૧ થી
કસોટ અને બ

. .: ૩૬/૨૦૨૦-૨૧ માટ) આ જ યાઓ માટ િનમ ૂક માટ ઉમેદવારોની પસંદગી

લ
ુ ાકાત યો ને કરવામાં આવશે.

કર ઉમેદવારોને બ

રહશે.

કરાશે.

(૨)

ગણવામાં આવશે નહ . આ કસોટ

ણ
ુ ના ૩૦૦

ો રહશે. આ

લ
ુ ાકાતમાં આયોગની

લઈ નીચે

ણ
ુ ના ૧૦૦

ો અને સંબ ંિધત િવષયના ૨૦૦

જ
ુ રાતી

ચ
ુ નાઓ/ધોરણો

જ
ુ બ

હરાતમાં દશાવેલ કટગર વાઈઝ જ યાની સં યાને યાને
ુ લ જ યાઓ પૈક

બ

લ
ુ ાકાત માટ બોલાવવામાં

આવનાર ઉમેદવારોની સં યા
૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ ક તેથી વ ુ

ુ લ જ યાઓથી ૦૩ ગણા

લ
ુ ાકાતમાં ૧૦૦

પર

ો એમ ુ લ

ાથિમક કસોટ માટ ૧૮૦ મીનીટનો સમય રહશે.

લ
ુ ાકાત

ારા થતી ભરતી

ણ
ુ માથી મેળવેલ

ણ
ુ ના આધાર કરવામાં આવશે એટલે ક

(૪) (૧) પર

ણ
ુ ના ૨૦૦

૦૧

ાથિમક કસોટ ના ૩૦૦

૧

કરશે નહ તો

બ

જ
ુ બઅ સ
ુ રવામાં આવશે.

ાથિમક કસોટ અને બ

મ

ણ
ુ મેળવશે, તો તેમને

ુ ં મા યમ આયોગ અ યથા ન

ુ લ જ યાઓ

બ

વતમાન

ાથિમક કસોટ સામા યત: ગાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ વખચ ઉપ થત

બ

(૩)

ક
ુ મ અને સરકારની

ાથિમક કસોટ માં ઉમેદવાર ૧૫% થી ઓછા

રહવા ુ ં રહશે. સામા ય અ યાસના ૧૦૦
૩૦૦

ણ
ુ
મા સ
ુ ાર જ ર અર ઓની ચકાસણી

લ
ુ ાકાત માટની પા તા ભરતી િનયમો, આયોગના કચેર

જોગવાઇઓ અ સ
ુ ાર ન
લ
ુ ાકાત માટ પા

ાથિમક કસોટ ના

ાથિમક

ાની પરખા
ાનો

કાર

હ ુલ ી

GPSC/R-7 Branch

ણ
ુ માંથી મેળવેલ

ણ
ુ અને ૫૦ ટકા
ાથિમક કસોટ માં ૩૦૦
ણ
ુ ને ૫૦ ટકા

. .: ૩૭/૨૦૨૦-૨૧,
સમય
૧૨૦ મીનીટ

યામાં ઉમેદવારોની આખર પસંદગી ૫૦ ટકા
ણ
ુ ભાર બ

લ
ુ ાકાતના ૧૦૦

ણ
ુ માંથી મેળવેલ

ણ
ુ ભાર ગણી ુ લ ૧૦૦

. .: ૩૮/૨૦૨૦-૨૧ અને
હ ુલ ી પેપર-૧
િવષય

સામા ય અ યાસ
જ
ુ રાતી
ે

ણ
ુ માંથી મેળવેલ

ણ
ુ ને ૫૦ ટકા

ણ
ુ માંથી

ણ
ુ ભાર

ણ
ુ ભાર અને

ણ
ુ આપવામાં આવશે.

. .: ૪૦/૨૦૨૦-૨૧ માટ :
ોની સં યા
૧૦૦
૫૦
૫૦

ુ લ ફાળવેલ
૧૦૦

ણ
ુ

૫૦
૫૦
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હ ુલ ી પેપર-૨
મ

પર

૧

ાનો

કાર

હ ુલ ી

(૪) (૨) પર

ાની પરખા

સમય

િવષય

ોની સં યા

૧૨૦ મીનીટ

સંબિં ધત િવષય

ુ લ ફાળવેલ

૨૦૦

ણ
ુ

૨૦૦

. .: ૩૯/૨૦૨૦-૨૧ માટ :
હ ુલ ી પેપર-૧

મ

પર

૧

ાનો

કાર

હ ુલ ી

મ

પર

૧

ાનો

કાર

સમય

િવષય

૧૨૦ મીનીટ

સામા ય અ યાસ
િવષય

જ
ુ રાતી

ન ધ : ઉમેદવારની આખર પસંદગી હ ુલ ી પેપર-૧ ના ૨૦૦
ણ
ુ માંથી મેળવેલ ુ લ
(૫)

ાથિમક

કસોટ નો

ુ લ ફાળવેલ

૨૦૦

ે

ણ
ુ

૨૦૦

ોની સં યા

સંબિં ધત િવષય

૧૨૦ મીનીટ

ુ લ ફાળવેલ

૨૦૦

હ ુલ ી પેપર-૨

સમય

હ ુલ ી

ોની સં યા

ણ
ુ

૨૦૦

ણ
ુ અને હ ુલ ી પેપર-૨ ના ૨૦૦

ણ
ુ એમ ુ લ ૪૦૦

ણ
ુ ના આધાર કરવામાં આવશે.
અ યાસ મ

આયોગની

વેબસાઇટ

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

https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/, Twitter : @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official) પર જોવા િવનંતી છે .
(૬) જો

િુ નવિસટ એ માકશીટમાં ટકાવાર દશાવેલ ન હોય, તો ઉમેદવાર ટકાવાર ગણવા માટની ફો

ુલા/આધાર અર

સાથે ર ૂ કરવાના રહશે.
(૭) જો ઉમેદવાર િવદશની
ગણવા

ુિનવિસટ ની પદવી/અ ભ
ુ વ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં મા યતા/ સમક તા

ગે જ ર આધાર/ ૂરાવા ર ૂ કરવાના રહશે.તથા સમય મયાદામાં આ

ગેના આધાર

રુ ાવા ર ૂ કરવાની

જવાબદાર સંબિં ધત ઉમેદવારની રહશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદાર /ફરજ રહતી નથી અને સમયમયાદા
બાદ આ
(૮) આ

ગેની ર ૂઆત પણ િવચારણામાં લેવામા આવશે નહ ,

હરાતો અ વયે ભરતી

ની સંબ ંિધત તમામે ખાસ ન ધ લેવી.

યાના દરક તબ ે ઉમેદવાર હાજર રહ ું પડશે, અ યથા તેઓની ઉમેદવાર રદ

કરવામાં આવશે.
(૯) અર

ફ : સામા ય કટગર ના ( બન અનામત) ઉમેદવાર ભરવાની ફ

ઓનલાઇન ફ ભર તો . ૧૦૦/- + સિવસ ચા
ર તે નબળા વગ , મા

અર

ફ ભરવાની રહશે.

.૧૦૦/- + પૉ ટલ સિવસ ચા
ૂળ

તથા

જ
ુ રાતના અનામત ક ાના, આિથક

સૈિનકો તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફ ભરવાની નથી.

જ
ુ રાત રાજય

િસવાયના અનામત વગના ઉમેદવારોએ િનયત ફ ભરવાની રહશે.
સહ /( સ ચન પટવધન )
સં કુ ત સ ચવ
જ
ુ રાત હર સેવા આયોગ
ન ધ: ઓનલાઇન અર
જોઈ શકાશે.

GPSC/R-7 Branch

કરવાની ર ત અને અર

ફ ભરવાની ર ત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,
GANDHINAGAR – 382010
R-7 Branch
Online applications are invited for the various posts of Gujarat Mineral Development
Corporation Ltd. (GMDC) (A Government of Gujarat Undertaking), Advt. No.: 32/202021 to Advt. No.: 40/2020-21 between date: 10/11/2020, 13:00 to date: 01/12/2020, 13:00.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of Commission
https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all the provisions of the
advertisements, General Instructions, the method of online application and payment of fees.
1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test and Interview are shown
below ( * There will be No Interviews for posts in Advt No: 37/2020-21 To Advt No:
40/2020-21)

Sr.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tentative
Date of
Primary
test

Tentative
month of
Primary
test’s
result

Tentative
month of
Interview

11/04/2021

June-2021

Aug-2021

11/04/2021

June-2021

Aug-2021

02/05/2021

July-2021

Sept-2021

09/05/2021

July-2021

Oct-2021

Security Officer, Class-II

14/02/2021

April-2021

June-2021

Security Supervisor (Sahayak),
Class-III

09/05/2021

July-2021

*

Legal Assistant (Sahayak), Class-III

11/04/2021

June-2021

*

Assistant (Sahayak), Class-III

02/05/2021

July-2021

*

Electrical Supervisor (Mines)
(Sahayak), Class-III

14/03/2021

May-2021

*

Advt.
No
32/202021
33/202021
34/202021
35/202021
36/202021
37/202021
38/202021
39/202021
40/202021

Name of the Post

Assistant Manager (Geology), ClassII
Assistant Manager (Public Relation),
Class-II
Management Executive (Metal),
Class-II
Management Executive (Coal),
Class-II

 Final Result will be published during 10 working days after the last date of Interview.
GPSC/R-7 Branch
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Advt.
No.

Name of the Post

1

2

32/20
20-21

Assistant Manager
(Geology), Class-II
Assistant Manager
(Public Relation),
Class-II
Management
Executive (Metal),
Class-II
Management
Executive (Coal),
Class-II
Security Officer,
Class-II
Security Supervisor
(Sahayak), Class-III
Legal Assistant
(Sahayak), Class-III
Assistant (Sahayak),
Class-III
Electrical Supervisor
(Mines) (Sahayak),
Class-III

33/20
20-21
34/20
20-21
35/20
20-21
36/20
20-21
37/20
20-21
38/20
20-21
39/20
20-21
40/20
20-21

Tot
al
Vac
anc
y

Category wise vacancy

Out of total Post, vacancies
reserved for Women

3

4
S.
E.
B.
C.

5
S.
E.
B.
C.

Ge
ner
al

E.
W.
S.

S.
C.

S.
T.

Ge
ner
al

E.
W.
S.

04

00

01

01

01

01

00

00

01

01

00

00

00 00

00

04

02

00

01

00

01

15

04 02

05

01

08

03

01

03

15

08

01

08

Res
erv
ed
for
Phy
sica
lly
Dis
abl
ed
6

Rese
rved
for
ExServi
cema
n
7

S.
C.

S.
T.

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

03

01

00

02

00

00

01

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

03

01

02

02

00

00

00

00

00

01

05 00

02

00

01

01

00

00

00

00

00

00

59

09

10

23

06

11

03

03

07

02

04

01

05

05

00

01

02

00

02

00

00

01

00

01

00

00

2) Note: (1) The candidates possessing disability as shown below only can apply for the
respective post as shown against it.
(2)
Advt. No.
32/2020-21

33/2020-21

Name of the Post

Assistant Manager (Geology),
Class-II
Assistant Manager (Public
Relation), Class-II

GPSC/R-7 Branch

PH

Percentage

PB

Less than 50%
More than 33%

OA, OL, OAL
PB
PD

-Less than 50%
More than 33%
Less than 50%
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34/2020-21

Management Executive
(Metal), Class-II






35/2020-21

36/2020-21
37/2020-21

Management Executive
(Coal), Class-II

Security Officer, Class-II
Security Supervisor
(Sahayak), Class-III




More than 40%
OA, OL, OAL
-Less than 50%
PB
More than 33%
Eye Vision: Partially allow as per rules 29F(1) and 29L
of person having following eye vision. Better Eye 6/12,
Worse Eye 6/18.
Hearing: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Physical Defect: Not allowed as per rules 29F(1) and
29L.
Copy of Form P and P1 under as per Rules 29F(1)
and 29L of Mines rules 1955.
Less than 50%
PB
More than 33%
Eye Vision: Partially allow as per rules 29F(1) and 29L
of person having following eye vision. Better Eye 6/12,
Worse Eye 6/18.
Hearing: Not allowed as per rules 29F(1) and 29L.
Physical Defect: Not allowed as per rules 29F(1) and
29L.
Copy of Form P and P1 under as per Rules 29F(1)
and 29L of Mines rules 1955.
---PB

38/2020-21

Legal Assistant (Sahayak),
Class-III

PD
BL, BA, BLA, OL, OA, BH, MW,
OAL
PB

39/2020-21

40/2020-21

Assistant (Sahayak), Class-III

Electrical Supervisor (Mines)
(Sahayak), Class-III

PD

-Less than 50%
More than 33%
Less than 50%
More than 40%
-Less than 50%
More than 33%
Less than 50%
More than 40%

BL, BA, BLA, OL, OA, BH, MW,
OAL

--

--

--

PB= PARTIALLY BLIND
PD= PARTIALLY DEAF
BL= BOTH LEGS AFFECTED BUT NOT ARMS
BA= BOTH ARMS AFFECTED
BLA= BOTH LEGS AND BOTH ARMS AFFECTED
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED
BH= STAFF BACK AND HIPS (CANNOT SIT OR STOOP)
MW=MUSCULAR WEAKNESS AND LIMITED PHYSICAL ENDURANCE

(2) The candidates selected in the above posts will be considered employees of Gujarat
Mineral Development Corporation Limited (A Government of Gujarat
Undertaking). They will not be considered employees of the Government of Gujarat.
(3) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for
Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.

GPSC/R-7 Branch
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(4) In case of non-availability of women candidate in the respective category (If reserved
posts for women are available), the reserved post will be allotted to male candidates
belonging to the same category.
(5) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online
Application speadily, which will not count as an Online Application.
(6) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying
online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in
the application form.
(7) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence the
candidates have to make only one application in one advertisement. If there are any
mistakes in filling up the details / information in the online application, go to the "Edit"
option and update the details till the last date & time of Application. Do not make a new
application.
(8) 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, once the online
advertisement is closed.
(9) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest
confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates
belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be
considered by the Commission.
(10) Candidates shall keep all the relevant Certificates/Documents ready as it may be required
in case of eligibility for application scrutiny and Interview.
(11) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the Commission
as of now. Candidates qualified for application scrutiny only have to upload their required
Certificates/Documents online on Commission’s website https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
within the stipuled time duration as mentioned in the provisional result. Those candidates
who send their required Certificates/Documents Physically or By Post to the Commission
are automatically ineligible for the further recruitment process.

3) Name of Posts, Education Qualification, Experience, Age and Pay Scale Details
Advt. No.

Name of
Post

32/2020-21

Education
Qualification
and
Experience

GPSC/R-7 Branch

Assistant Manager (Geology), Class-II
Possess
(i) Degree of M.Sc. (Geology)/M.Sc. applied (Geology)/
M.Tech. (Geology)/M.E. (Geology)/M.Tech. (Applied
Geology)/M.E. (Applied Geology) 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
university under section 3 of the university Grants
Commission Act, 1956;
Page 15 of 31

Age
Pay Scale

Name of
Post

33/2020-21

Education
Qualification
and
Experience

Age
Pay Scale

Name of
Post

34/2020-21

Education
Qualification

GPSC/R-7 Branch

(ii) Candidate should have 3 years post qualification experience
in relevant department with proper position with successful
track record in respect of function related to geological work
in mineral exploration with drilling/Exploratory
mining/Quality control/Geo-Hydrology/ground
water
modeling studies in the areas of the Lignite/Coal/other
mines in the Government/Local Bodies/Government
Undertaking
Board/Corporation/Limited
Companies
established under the companies Act.
Not more than 40 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service
Assistant Manager (Public Relation), Class-II
Possess
(i) Master
Degree
in
Public
Relation/Mass
Communication/Journalism 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 university under section 3
of the university Grants Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed hereinabove will also be
considered.
(ii) Candidate should have 3 years post qualification experience
in relevant field of public relation with proper position with
successful track record in respect of function related to
public relation in the Government/Local Bodies
/Government Undertaking Board/Corporation/Limited
Companies established under the companies Act.
Not more than 40 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service
Management Executive (Metal), Class-II
Possess
A Degree of B.E. (Mining)/B.Tech (Mining) 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
university under section 3 of the university Grants
Commission Act,1956; and 2nd Class Mines Manager’s
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Age
Pay Scale

Certificate of Competency [under the Metalliferous
Mines Regulations, 1961 and subsequent amendment
thereto] issued by Director General of Mines Safety
(DGMS), Dhanbad.
Not more than 35 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service

Remarks:
1) After satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Metal), they will be
re-designated as Assistant Manager (Metal) and First increment will be released.
2) The candidate appointed by direct selection in accordance with the provision of the rule 3
of Recruitment Rules will be absorbed in the regular services of GMDC subject to
satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Metal).

Name of
Post

35/2020-21

Management Executive (Coal), Class-II

Possess
A Degree of B.E. (Mining)/ B.Tech (Mining) 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
Education
Qualification
university under section 3 of the university Grants
Commission Act,1956; and 2nd Class Mines Manager
(Coal) Certificate of Competency (under The Coal Mines
Regulation, 2017) and Mines Act, 1952 from Director
General of Mines Safety, (DGMS), Dhanbad Only.
Not more than 35 years. Age will be Considered as on last date
Age
of online application.
Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
Pay Scale
service
Remarks:
1) After satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Coal), they will be
re-designated as Assistant Manager (Coal) and First increment will be released.
2) The candidate appointed by direct selection in accordance with the provision of the rule 3
of Recruitment Rules will be absorbed in the regular services of GMDC subject to
satisfactory completion of 3 years as Management Executive (Coal).

Name of
Post
36/2020-21

Education
Qualification
and
Experience

GPSC/R-7 Branch

Security Officer, Class-II
Possess
The Candidate should be
1. Retired Commissioned officer of
i) The Army holding the rank of Lieutenant or above; or
ii) For navy holding the rank of Sub Lieutenant or above;
or
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Age
Pay Scale

Name of
Post

37/2020-21

iii) For Air Force holding the rank of Flaying Officer or
above;
OR
2. Retired Commissioned Officers of paramilitary forces like
BSF, ITBP, CRPF, CISF etc holding the rank of Assistant
Commandant or above;
OR
3. Holding the rank of Dy. SP or above in Central or State
Government Organization such as police/Home Guard;
OR
4. Graduate and ‘‘C” Certificate issued by all wings of NCC
with 5 years’ post qualification experience as Security
Officer in relevant department with proper position with
successful track record in respect of Security service in the
Government/ Local Bodies/ Government Undertaking
Board/Corporation/Limited Companies established under
the Companies Act.
Provided further that the candidate possessing
higher qualifications than prescribed in Para (i)
hereinabove will also be considered.
Not more than 40 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 53100-1,67,800/- (Level-9) in the GMDC
service
Security Supervisor (Sahayak), Class-III

Possess
i) A Bachelor’s Degree from any of 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 university under section 3 of the
university Grants Commission Act,1956; and “C”
Education
Qualification/
certificate of NCC issued by all wings.
Experience
OR
ii) Should be an Ex-serviceman (Army/ Navy/ Air Force) as
defined by the State Government.
OR
iii) Should be Paramilitary forces like BSF, ITBP, CRPF, CISF
etc.
Not more than 35 years. Age will be Considered as on last date
Age
of online application.
Pay scale of Rs.39900-126600/- (Level-7)
Pay Scale
fixed pay of Rs.38090/- for initial five years in the GMDC
service

GPSC/R-7 Branch
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Name of
Post

Education
Qualification
38/2020-21

Age
Pay Scale

Name of
Post

Education
Qualification
39/2020-21

Age
Pay Scale

Name of
Post

40/2020-21

Education
Qualification

GPSC/R-7 Branch

Legal Assistant (Sahayak), Class-III
Possess
3 years Degree in Law or 5 years integrated degree in Law
from any of 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 university under section 3 of the university Grants
Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed in Para (i) hereinabove will
also be considered.
Not more than 38 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs.39900-126600/- (Level-7)
fixed pay of Rs.38090/- for initial five years in the GMDC
service
Assistant (Sahayak), Class-III
Possess
(i) A bachelor’s degree from any of 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 university under section 3 of the
university Grants Commission Act,1956;
Provided further that the candidate possessing higher
qualifications than prescribed in Para (i) hereinabove will
also be considered.
Not more than 35 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 19900-63200/- (Level-2)
fixed pay of Rs. 19950/- for initial five years in the GMDC
service
Electrical Supervisor (Mines) (Sahayak), Class-III
Possess
i) S.S.C. and ITI Certificate of Electrical or Diploma
(Electrical Engineering) from any Board / universities
established or incorporated by or declared to be deemed
Board/ university under section 3 of the university statutory
provision and
ii) Certificate of Competency of Electrical Supervisor (Mines).
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Age
Pay Scale

Provided further that the candidate possessing
higher qualifications than prescribed in Para (i) hereinabove
will also be considered.
Not more than 33 years. Age will be Considered as on last date
of online application.
Pay scale of Rs. 39900-126600/fixed pay of Rs. 38090/- for initial five years in the GMDC
service

3)

The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.

4)

Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or English or any two languages out of these
three languages are essential.

5)

Age Relaxation:

1
2
3
4
5

Candidate belonging SC/ST/SEBC/EWS
category of Gujarat Origin
Women
Candidate
belonging
SC/ST/SEBC/EWS category of Gujarat
Origin
Women
Candidate
belonging
to
unreserved /reserved category
Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.C.O.
Physically Disabled

5 years (Maximum Up to 45 Years)
10 Years (Which Includes the relaxation
of 5 years applicable to woman)
(Maximum Up to 45 Years)
5 years (Maximum Up to 45 Years)

Length of Military Service plus three years
10 Years (Maximum Up to 45 Years)
(1) If experience is prescribed as one of the
qualifications, the upper age limit shall not
apply.
(2) If experience is not prescribed as one
of the qualifications and Govt. servant
As per Gujarat Civil Services
appointed to a post requiring a Medical,
Classification and Recruitment (General)
Engineering, Veterinary or, Agriculture
Rules 1967 and amendment from time to
degree or diploma and who applied for any
time, A candidate who is already in
such post, the upper age limit shall not
Gujarat Govt. service, either as a
6
apply.
permanent or a temporary officiating
(3) If experience is not prescribed as one
continuously for six months and had not
of the qualifications in the advertisement,
crossed age limit prescribed for the
Govt. servants who are working on the
Advertised post at the time of his first
post from which an employee can be
appointment.
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, which is
less.
(1) In Gujarat Mineral Development
For Employees of Gujarat Mineral
Corporation Ltd (A Government of
7 Development Corporation Ltd. (A
Gujarat Undertaking). the retirement age
Government of Gujarat Undertaking)
limit for employees appointed by direct
GPSC/R-7 Branch
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selection on or after 01-04-1994 is 58
years
(2) In Gujarat Mineral Development
Corporation Ltd. (A Government of
Gujarat Undertaking) the retirement age
limit for employees appointed by direct
selection before 01-04-1994 is 60 years.
As per the above provisions
employees
of
Gujarat
Mineral
Development Corporation Ltd. (A
Government of Gujarat Undertaking), the
upper age limit shall not apply, with
respect to (1) & (2).
7) Note:
(1) Exam Pattern for Advt No: 32/2020-21 To Advt No: 36/2020-21: Candidates will be
selected for appointment to these posts by conducting a Primary test and Interview. Candidates
will be declared eligible for the interview after scrutinizing the required applications as per the
Primary test marks. If the candidate gets less than 15% marks in the primary test, he / she will
not be considered eligible for interview. The medium of this test will be decided by the
Commission. The Primary test will usually be held at Gandhinagar / Ahmedabad and
candidates will have to be present at their own expense. The primary test will consist of 100
questions of 100 marks of General Studies and 200 questions of 200 marks of the Concerned
Subject. Total 300 questions of 300 marks. Time Duration for primary test will be 180 minutes.
(2) As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates of each category are
being called for interview as per following norms:
No. of Post
01
02
03
04 & more

Candidates to be called for an interview
06
08
10
03 imes of the post

(3) The Weighted Marks of Primary Test & Interview are calculated as follows: ‐ [Marks
obtained in P.T. X 50/300 = Weighted Marks of Primary Test] + [Marks obtained in
Interview X 50/100 = Weighted Marks of Interview] = Total Weighted Marks.
(4) (1) Exam Pattern for Advt No: 37/2020-21, Advt No: 38/2020-21 and Advt No:
40/2020-21.
Objective Paper-1
Time
Number of
Sr.No. Exam Pattern
Subject
Total Marks
Duration
Questions
General Studies
100
100
120
1
Objective
Gujarati
50
50
Minutes
English
50
50
GPSC/R-7 Branch
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Objective Paper-2
Time
Number of
Subject
Total Marks
Duration
Questions
120
Concerned
1
Objective
200
200
Minutes
Subject
(5) (2) Exam Pattern for Advt No: 39/2020-21
Objective Paper-1
Time
Number of
Sr.No. Exam Pattern
Subject
Total Marks
Duration
Questions
120
General
1
Objective
200
200
Minutes
Studies
Objective Paper-2
Time
Number of
Sr.No. Exam Pattern
Subject
Total Marks
Duration
Questions
Concerned
Subject
120
1
Objective
200
200
Minutes
Gujarati
English
Note: The final selection of the candidate will be made on the basis of the total marks obtained
from the Paper -1 (200 Marks) & Paper-2 (200 Marks), i.e. Total 400 Marks.
(5) The syllabus of a Primary Test for various posts are available on the Commission's website
http://gpsc.gujarat.gov.in/, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/, Twitter: @GPSC_OFFICIAL
& Mobile App: GPSC (Official).
(6) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where
percentage of marks is not given by the University.
(7) If the candidate has obtained a foreign university degree / experience, then he / she will
have to submit the necessary evidence / evidence regarding the validity / equivalence of
such degree position in India. Candidates are informed to take note that presenatation of
the matter in this regard will not be considered after the prescribed time limit.
(8) Candidates shall remain present at each stage of Recruitment process, otherwise his/her
candidature shall be cancelled.
(9) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 100/- +
applicable postal charges or Rs. 100/- + Service Charges through online mode as
Application Fees, while Candidates belonging to reserved categories and Economically
Weaker Section of Unreserved category, Ex-Servicemen of Gujarat State and physically
disabled candidates have not to pay application fees. While candidates of reserved category
of other states have to pay application fee.
Sd/( Sachin Patwardhan )
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
Note:
Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply
online and fees payment.
Sr.No.

Exam Pattern

GPSC/R-7 Branch
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હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ
૧

નાગ રક વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગ રક અથવા
(ખ) નેપાળનો

જન અથવા

(ગ)

જન અથવા

ૂતાનનો

(ઘ) િતબેટનો િનવાિસત

ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી

ુઆર , ૧૯૬૨ પહલાં ભારતમાં આવેલા હોવા

જોઇએ, અથવા
(ચ)

ૂળ ભારતીય ય ત ક
( યાનમાર),

ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક તાન,

ીલંકા, ક યા,

ુગા ડા

વા

ૂવ આ કાના દશો, સં ુ ત

ૂવ પા ક તાન(બાં લાદશ), બમા

સ ાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર,

ઇથોપીયા, અથવા િવયેટનામથી થળાંતર કર ને આવેલ હોવા જોઇએ પરં ુ પેટા માંક (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા
ઉમેદવારોના ક સામાં સરકાર પા તા માણપ
ન ધ:-

ઉમેદવારના ક સામાં પા તા

માણપ

આપેલ હો ુ ં જોઇએ.
જ ર હોય તેવા ઉમેદવાર ુ ં અર પ ક આયોગ િવચારણામાં લેશે. અને

જો િનમ ૂક માટ તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રા ય સરકાર તેમના ક સામાં પા તા

માણપ

આપવાની

શરતે કામચલાઉ િનમ ૂક આપશે.
૨

અર પ ક:(૧) જો એક કરતાં વ ુ
યેક અર

હરાત માટ અર

કરવાની હોય તો દરક

હરાત માટ અલગ અલગ અર

કરવાની રહશે અને

સાથે ફ ભરવાની રહશે.

(૨) બન અનામત વગના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પો ટ ઑ ફસમાં ફ ભર તો . ૧00 + પો ટલ ચાજ સ તથા ઓન લાઇન ફ
ભર તો . ૧00 + સિવસ ચાજ સ ફ ભરવાની રહશે. અનામત વગના ઉમેદવારો (આિથક ર તે નબળા વગ , સામા જક
અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ, અ ુ ૂ ચત
અને મા

સૈિનકોને ફ ભરવામાંથી

િત અને અ ુ ૂ ચત જન િત) તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

ુ ત આપવામા આવેલ છે .

ક ાના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર
(૩) અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ
માટ અર
(૪)

થી તેમણે કોઇ ફ ભરવાની રહતી નથી. અનામત

કર તો અર

ફ ભરવાની રહશે નહ .

હરાતમાં અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યાં આવા ઉમેદવારો બનઅનામત જ યા

કર શકશે અને તેમને પસંદગી માટ બનઅનામતના ધોરણો લા ુ ં પડશે.

હરાતમાં મ હલા ઉમેદવારો માટ જ યાઓ અનામત ન હોય તો પણ

તે કટગર માં મ હલા ઉમેદવારો અર

કર શક

છે .
(૫)

હરાતમાં

તે કટગર માં ુ લ જ યાઓ પૈક મ હલા ઉમેદવારો માટ અ કુ જ યાઓ અનામત હોય યાર મ હલા

ઉમેદવારોની અનામત જ યાઓ િસવાયની બાક રહતી જ યાઓ ફ ત
નથી, આ જ યાઓ પર
ઉમેદવારો અર

ુ ુ ષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે તેમ ગણવા ુ ં

ુ ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટ િવચારણા થઇ શક છે ,

ુ ુ ષ તેમજ મ હલા

કર શક છે . (દા.ત. ુ લ ૧૦ જ યાઓ પૈક ૦૩ જ યા મ હલા ઉમેદવાર માટ અનામત છે પરં ુ બાક

રહતી ૦૭ જ યા સામે મ હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક છે .)
(૬)

હરાતમાં મા

મ હલા ઉમેદવારો માટ જ યાઓ અનામત હોય તો પણ

તે કટગર માં

છે કમ ક મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય તો આ જ યાઓ પર પસંદગી માટ
છે . પરં ુ

ુ ુ ષ ઉમેદવાર અર

ુ ુ ષ ઉમેદવારોની િવચારણા થઇ શક

જ યાઓ મ હલા ઉમેદવારો માટ જ અનામત હોય અને તે જ યા ઉપર મ હલા ઉમેદવારો

પામે/ ટલી સં યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ

કર શક

રુ રુ ા પસંદગી

થમ િવચારણામાં લેવાના થશે અને કોઇ મ હલા ઉમેદવાર પસંદ ન

થાય ક ઓછા મ હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા

માણમાં

ુ ુ ષ ઉમેદવારોને યાનમાં લેવામાં આવશે. (દા.ત. ુ લ

૧૦ જ યા મ હલા ઉમેદવાર માટ અનામત છે અને ૦૮ મ હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો ૦૨

ુ ુ ષ ઉમેદવારો પસંદગી

પામી શક છે .)

GPSC/R-7 Branch
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(૭)

ાથિમક કસોટ ના પ રણામના આધાર

ઉમેદવારો અર

ચકાસણીને પા

થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે યાર જ ર

ામાણપ ો/ દ તાવેજો કન (Scan) કર ને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર ઓન લાઇન
અપલોડ કરવાના રહશે.
૩

જ મ તાર ખ:(૧) આયોગ જ મ તાર ખ ના
પરં ુ આ

રુ ાવા માટ એસ. એસ. સી. ઇ. બોડ ારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ.

માણપ ની

મા ણત નકલ મોકલવાની રહશે. આ

હો ુ ં જોઇએ ક તેઓએ એસ. એસ. સી. ક તેની પર

ા ું

ૂળ

માણપ માં દશાવેલ જ મતાર ખ કરતાં ુ દ છે તથા માનવાને

માણપ

તપાસેલ છે અને પોતાની સમ

ર ૂ કરવામાં

એસ.એસ.સી. ક તેની સમક

પર

ાના

ૂર ુ ં કારણ છે . ઉમેદવાર ર ૂ કરલ વય અને અિધવાસ ુ ં

તેની િવ ાસિનયતા (credibility) ના આધાર વીકાર ક અ વીકારનો િનણય આયોગ ારા લેવામાં આવશે.

(૨) ઉમેદવાર અર
૪

માણપ માં અિધ ૃ ત અિધકાર એ પ ટપણે જણાવેલ

રુ ાવાઓને આધાર ઉમેદવારની સાચી જ મ તાર ખ ............... છે .

માણપ

જ મા ય રાખે છે .

માણપ માં દશાવેલ જ મતાર ખ ખોટ હોવા ુ ં ઉમેદવાર માને તો સ મ અિધકાર એ આપેલ વય અને

અિધવાસના
આવેલ

માણપ

પ કમાં દશાવેલ જ મ તાર ખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફરફાર થઈ શકશે નહ .

વયમયાદા :(૧)

મર

(૨)

વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.

હરાતમાં દશાવેલ ઉપલી વયમયાદામાં નીચે
ળ
ુ

૧

હરાતમાં દશાવેલ અર

જ
ુ રાતના અ ુ ુ ચત

જ
ુ બની

ટછાટ મળવાપા

છે .

િત, અ ુ ુ ચત જન િત,

સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના અને આિથક

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

ર તે નબળા વગના ઉમેદવારો
ળ
ુ
૨

જ
ુ રાતના અ ુ ુ ચત

િત, અ ુ ુ ચત જન િત,

દસ વષ (આ

ટછાટમાં મ હલા માટની

ટછાટ ક

સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક

વષની છે , તેનો સમાવેશ થઇ

ર તે નબળા વગના મ હલા ઉમેદવારો

મયાદામાં

૩

બન અનામત (સામા ય) મ હલા ઉમેદવારો

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

૪

મા

સંર ણ સેવામાં બ વેલ સેવા ઉપરાંત બી

૫

શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

સૈિનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સ હત ઉમેદવારો

પાંચ

ય છે , વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની

ટછાટ મળશે.)

ણ વષ

દસ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)
(૧)

હરાતમાં લાયકાત તર ક અ ભ
ુ વ માંગલ
ે હોય તો ઉપલી

વયમયાદા લા ુ પડશે ન હ.
જ
ુ રાત સરકારના કમચાર ઓ:

જ
ુ રાત

ુ ક સેવા

અને વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭
ની જોગવાઈઓ
૬

જ
ુ બ

જ
ુ રાત સરકારની નોકર માં

કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી
કામગીર બ વતા હોય અને તેઓની

થમ િનમ ૂક

હરાતમાંની જ યામાં દશાવેલ વય મયાદાની
થયેલ હોય તેવા કમચાર ઓ

દર

(૨)

હરાતમાં અ ભ
ુ વને લાયકાત તર ક માંગેલ ન હોય પરં ુ

ઇજનેર , તબીબી, ખેતી િવષયક, પ ુ ચ ક સાની પદવી ક
ડ લોમા

ની

જ યા

પર

િનમ ૂક

પામેલ

કમચાર ને

હરાતમાંની આવી લાયકાત વાળ જ યા (Any Such Post)
માટ ઉપલી વય મયાદા લા ુ પડશે નહ .
(૩)

હરાતમાં દશાવેલ જ યા માટ અ ભ
ુ વ એક લાયકાત

તર ક માંગેલ ન હોય યાર

સંવગમાંથી બઢતી મળવાપા

હોય તેમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને , તેઓએ બ વેલ સેવાના
સમય અથવા તો વ મ
ુ ાં વ ુ પાંચ વષની

ટછાટ તે બે પૈક

ઓ ં હોય તે મળશે.
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(૧) તા. ૦૧/૦૪/૧૯૯૪ ક તે પછ

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ

િનગમ લી.( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં સાહસ) ની નોકર માં િનમ ૂક
પામેલા કમચાર માટ િન ૃિતની વયમયાદા ૫૮ વષ છે
(૨) તા. ૦૧/૦૪/૧૯૯૪ અગાઉ
જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ

૭

લિમટડ ( જ
ુ રાત

સરકાર ુ ં સાહસ) (GMDC) ના કમચાર ઓ :

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ

લી. ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં સાહસ)ની નોકર માં િનમ ૂક પામેલા
કમચાર માટ િન ૃિતની વયમયાદા ૬૦ વષ છે .
ઉપરો ત જોગવાઇ અ સ
ુ ાર જો કોઇ ઉમેદવાર
જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ

લિમટડ ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં

સાહસ) માં ફરજ બ વતો હોય તો તેને ઉપલી વયમયાદા લા ુ
પડશે નહ .
૫

શૈ

ણક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર

હરાતમાં દશાવેલ શૈ ણક લાયકાત અર

(૨) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા ય
(૩) ઉમેદવાર અર

સાથે મા ય

વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.

િુ નવિસટ /સં થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.

િુ નવિસટ /સં થાના

ણ
ુ પ ક (બધા જ વષ /સેમે ટર) અને પદવી

મા ણત નકલ ર ૂ કરવાની રહશે. કોલેજના આચાય ારા અપાયેલ

માણપ

(૪) શૈ ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હ
(૫) જો જ યાના ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ શૈ ણક લાયકાતની સમક
હરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક
સમક તા
૬

માણપ ોની વયં

મા ય ગણવામાં આવશે નહ .

દાવો વીકારવામાં આવશે નહ .
લાયકાત મા ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય તો,

લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ

દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર

થાિપત કરતા આદશો/અિધ ૃ તતાની િવગતો આપવાની રહશે.

અ ભ
ુ વ:(૧) માંગલ
ે અ ભ
ુ વ, અર

વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે.

(૨) (અ) હરાતમાં અ યથા જોગવાઇ કરવામાં ન આવી હોય તો જ ર લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે તાર ખથી,
(બ) અર

વીકારવાની છે લી તાર ખના સંદભમાં અ ભ
ુ વ ગણવામાં આવશે.

(૩) ઉમેદવાર અર માં

અ ભ
ુ વ દશાવેલ હોય તેના સમથનમાં અ ભ
ુ વનો સમયગાળો ( દવસ, માસ, વષ),

અને ુ લ પગારની િવગતો તથા બ વેલ ફરજોનો
કરવા ુ ં રહશે. આ ુ ં માણપ

કાર/મેળવેલ અ ભ
ુ વની િવગતો સાથે ુ ં વયં પ ટ

ઉમેદવારો

ર ૂ

માણપ

મા ય ગણવામાં આવશે ન હ.

માણપ ોમાં પાછળથી કોઇ ફરફાર કરવાની િવનંતી મા ય રાખવામાં આવશે નહ . જો

ારા સં ૂણ િવગતો સાથેના અ ભ
ુ વ ું

િવગતોના આધાર આયોગ િનણય કરશે.
(૫)

માણપ

સં થાના લેટરપેડ પર સ મ સ ાિધકાર ની સહ અને તાર ખ સાથે ુ ં ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.

ઉમેદવાર આપેલ self-Declaration અને affidavit પર ર ૂ કરલ
(૪) ઉમેદવાર ર ૂ કરલ અ ભ
ુ વના

ૂળ પગાર

માણપ

ર ૂ કરવામાં આવશે ન હ, તો

ઉપલ ધ

માણપ

/

ઉમેદવારોને બંધનકતા રહશે.

શકાલીન, રો જદા વેતનદાર, એ ે ટ સશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમંિ ત ફક ટ , ઇ ચા

( ૂળ હો ા િસવાયની

વધારાની કામગીર ), Against post તર ક ઉમેદવાર મેળવેલ અ ભ
ુ વ મા ય અ ભ
ુ વ તર ક ગણતર માં લેવામાં આવશે
નહ . ઉપરાંત અ યાસકાળ દરિમયાન મેળવેલ અ ભ
ુ વ (ઉ.દા. Ph.D. દરિમયાન મેળવેલ સંશોધનનો અ ભ
ુ વ, Ph.D.
માટના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તર ક કરલી કામગીર ) મા ય રાખવામાં આવશે નહ .
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૭

અ ુ ૂ ચત
(૧)

ૂળ

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા વગ :જ
ુ રાતના અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા

વગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગના ઉમેદવાર તર ક લાભ મળશે.
(૨) અ ુ ૂ ચત
ઉમેદવાર

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા વગ પૈક
વગના હોય તેની િવગતો અર પ કમાં અ ૂક આપવી.

(૩) ઉમેદવાર અર પ કના સંબિં ધત કોલમમાં
ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવાનો હ

તે અનામત ક ા દશાવેલ નહ હોય તો પાછળથી અનામત વગના

દાવો મા ય રાખવામાં આવશે નહ .

(૪) અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવાર તેના સમથનમાં સ મ અિધકાર
આવેલ

િત

માણપ ની નકલ અર

ારા િનયત ન ૂનામાં આપવામાં

સાથે અ ૂક સામેલ કરવાની રહશે. અર પ ક સાથે

સામેલ નહ હોય તો તે પાછળથી વીકારવામાં આવશે નહ અને અર પ ક રદ થવાને પા

િત

માણપ ની નકલ

બનશે.

(૫) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉ ત વગમાં” નહ થતો
હોય તો જ મળવાપા

થશે.

(૬)(અ) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
અને અિધકા રતા િવભાગ ુ ં તાર ખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ
અથવા નવા િનયત કરાયેલ

જ
ુ રાતી ન ૂના ‘પ રિશ ટ-૪’

જ
ુ બ ું

માણપ

ગે ુ ં સામા જક યાય

જ
ુ રાતી ન ૂના ‘પ રિશ ટ-ક’

જ
ુ બ ું

ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.

(૬)(બ) સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માંક સશપ/૧૨૨0૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ
‘ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા
વષની રહશે પરં ુ આ ુ ં

ગેના

માણપ

કરાયેલ હો ુ ં જોઈએ. જો આ

માણપ ’ની મહ મ અવિધ (Validity) ઈ

સંબિં ધત

માણપ

હરાત માટ ઓનલાઈન અર

આ સમયગાળા દરિમયાન ઇ

ુ થયા-વષ સ હત

જ
ુ બ

ણ નાણાક ય

કરવાની છે લી તાર ખ

ધ
ુ ીમાં ઈ

ુ

ુ થયે ુ હશે, તો જ મા ય રાખવામાં આવશે

અ યથા તે મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.
(૬)(ક) પ ર ણત મ હલા ઉમેદવારોએ આ ુ

માણપ

તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભમાં ર ૂ કરવા ુ ં રહશે. જો આવા

ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં ર ૂ કરલ હશે તો તેમની અર
(૬)(ડ) ઉમેદવાર ઓનલાઈન અર
હોય તેની જ નકલ અર

કરતી વખતે

માણપ

માણપ માં કોઈ

ગે ુ ં માણપ ’ ની િવગતો જણાવેલ
ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર

હરાતની

મેળવે તો પણ સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવાર તર ક પા

થવા માટ ઓનલાઈન અર માં જણાવેલ
(૬)(ઇ) ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
હવે

‘ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

સાથે જોડવાની રહશે. જો આવા

છે લી તાર ખ બાદ ુ ં ન ુ ં

ર કરવામાં આવશે.

માણપ

જ મા ય રહશે.

ગે ુ ં માણપ

આપવા માટ ૬ માપદં ડો યાને લેવાય છે .

માણપ ની અવિધ

ણ વષની છે . પરં ુ ઉ ત માપદં ડો પૈક કોઈપણ માપદં ડમાં આ અવિધ દર યાન ફરફાર થાય તો તેની વૈ છક

હરાત સંબિં ધત ઉમેદવાર તથા તેના માતા-િપતા/વાલીએ વયં સંબિં ધત સ ાિધકાર તેમજ તેના ારા
કોઈ ફરફાર કરવામાં આવે તો
ન હ કર ને કોઈપણ િવગતો
લાભ ર

કરવાપા

ફરફારની વૈ છક

જ
ુ રાત

માણપ માં

હર સેવા આયોગને કરવાની રહશે. ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી

પાવશે તો તેઓ કાયદસરની કાયવાહ ને પા

થશે. ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

ગેના

માણપ

હરાત

બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો
મેળવવા માટના કોઈપણ માપદં ડમાં

હરાત કરવાની જવાબદાર ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલીની ય તગત ર તે અને સં ુ ત ર તે રહશે.

(૭) આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સરકારના સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા. ૨૫/0૧/૨01૯
ના
ઇડબ

ઠરાવ

માંક

:

ઇ.ડબ

.ુ એસ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ

એ
ુ સ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ ન ૂના (
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અને

તા.

૧૩-૯-૨0૧૯

ે માં Annexure KH અથવા

ના

ઠરાવ

માંક

:

જ
ુ રાતીમાં પ રિશ ટ-ગ)
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માં મેળવેલ આિથક ર તે નબળા વગ માટના
દશાવવાના રહશે. આ પા તા
કરાયેલ હો ુ ં જોઈએ. જો આ

માણપ
માણપ

માણપ ના નંબર અને તાર ખ ઓન લાઇન અર

સંબિં ધત

હરાત માટ ઓનલાઈન અર

આ સમયગાળા દરિમયાન ઇ

કરવાની છે લી તાર ખ

કરતી વખતે
ધ
ુ ીમાં ઈ

ુ

ુ થયે ુ હશે, તો જ મા ય રાખવામાં આવશે

અ યથા તે મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.
(૮) સરકારની

વતમાન જોગવાઈ

જ
ુ બ અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત વગના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો

(અથાત વયમયાદા, અ ભ
ુ વની લાયકાત, બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વ ુ િવ
કરલ અ ય

ે ) માં

ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની

ૃત

ણ
ુ વ ાના આધાર પસંદગી પામે તો બનઅનામત જ યાની સામે

ગણતર માં લેવાના થાય છે .
(૯) ઉમેદવાર અર માં

િત

ગે

િવગત દશાવેલ હશે તેમાં પાછળથી ફરફાર કરવાની િવનંતી મા ય રાખવામાં આવશે

નહ .
જો કોઈ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઈ
તેઓની અર

ુ થયેલ િનયત ન ૂના ુ ં

ર ૂ કરલ ન હ હોય તો

અમા ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને બનઅનામત જ યા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે ન હ.

ન ધ-૧: સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના ઠરાવ માંક: ઇડબ
જોગવાઇ

માણપ

જ
ુ બ આિથક ર તે નબળા વગ (EWS) માટના પા તા

મા ય ગણવામાં આવશે. પરં ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯

એ
ુ સ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની

માણપ ો ઇ
ધ
ુ ીઇ

ુ (issue) થયા તાર ખથી

ણ વષ

ુ થયેલ EWS માણપ ની વધારલ અવિધનો

લાભ લેવા માટ ઉમેદવાર તેના ુ ુ ંબની આવકમાં વધારો થયો નથી અને રા ય સરકારના અનામતના હ ુ માટ ન
પા તાના માપદં ડ

જ
ુ બ લાયક ઠર છે તેવી બાહધર ઉ ત ઠરાવ સાથેના પ રિશ ટથી િનયત કયા

યાર EWS

માણપ

મગાવે તે સમયે ઉમેદવાર

જોગવાઇના ૂ ુ પયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પા

થયેલ

જ
ુ બના ન ૂનામાં
આપવાની

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
રહશે. આયોગ

ધ
ુ ી

માણપ ની સાથે આ બાંહધર ર ૂ કરવાની રહશે. આ

છે અને ઉમેદવાર કાયદસરની કાયવાહ ને પા

બને છે .

થી

વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અ યાસ કર લેવા જણાવવામાં
આવે છે .
ન ધ-૨: સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના ઠરાવ

માંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની

જોગવાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરિમયાન ઇ

ુ

કરવામાં આવેલ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

ગેના

માણપ ” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ મા ય

ગણવામાં આવશે પરં ુ આ સમયગાળા દરિમયાન ઇ

ુ થયેલ

માણપ

સાથે ઉમેદવાર તેના “ બન ઉ ત વગના દર

(Non Creamy Layer Status) માં કોઇ ફરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રા ય સરકારના અનામતના હ ુ માટ ન
પા તાના માપદં ડ

જ
ુ બ લાયક ઠર છે તે

થયેલ

જ
ુ બ ુ ં બાંહધર પ ક ઉ ત ઠરાવ સાથેના પ રિશ ટથી િનયત થયેલા ન ૂનામાં

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
રહશે. આયોગ યાર NCLC ામાણપ

”

મંગાવે તે સમયે ઉમેદવાર

જોગવાઇના ુ ુ પયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પા

આપવા ુ ં

માણપ ની સાથે આ બાંહધર ર ૂ કરવાની રહશે. આ

છે અને ઉમેદવાર કાયદસરની કાયવાહ ને પા

બને છે .

થી

વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અ યાસ કર લેવા જણાવવામાં
આવે છે .
૮

મા

સૈિનક

(૧) મા

સૈિનક ઉમેદવારોએ અર પ કમાં િવગતો આપવાની રહશે.
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(૨) મા

સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા

કુ ની નકલ અર પ ક સાથે અ ૂક મોકલવાની રહશે.

(૩) સામા ય વહ વટ િવભાગના તાર ખ: ૦૯/૦૭/૨0૧૮ ના ઠરાવ માંક: આરઇએસ-૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જોગવાઇ
સૈિનકોને અર પ કની કમત, અર
૯

ફ અને પર

ા ફ ભરવામાંથી

જ
ુ બ મા

ુ ત આપવામાં આવેલ છે .

શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર પ કમાં પ ટ િવગતો આપવાની રહશે.
(ખ) શાર રક અશ તતા ૪૦% ક તેથી વ ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર રક અશ તતાનો લાભ મળવાપા
અશ તતાનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવાર (૧)

ધ વ અથવા ઓછ

ટ (૨)

રહશે. શાર રક

વણની ખામી (૩) હલનચલન

અશ તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક ની કઇ શાર રક અશ તતા છે તે દશાવ .ુ ં
(ગ)

હરાતમાં શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ અનામત જ યા દશાવેલ ન હોય, પરં ુ જ યાની ફરજોને અ ુ પ
કારની શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા
સંગે

મરમાં

ગણેલ હોય તેઓ તે

હરાત માટ અર

કર શકશે. આવા

ટછાટ મળશે.

(ઘ) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવાર તેના સમથનમાં સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.0૧-૧૨-૨00૮ ના પ રપ
૧૦૨00૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી િનયત થયેલ ન ૂનામાં સરકાર હો પટલના
આપવામાં આવેલ

માણપ ની નકલ અર

િુ

સાથે અ ૂક મોકલવાની રહશે. જો

ટ ડ ટ/િસિવલ સ ન/મે ડકલ બોડ ારા
માણપ ની નકલ સામેલ કરવામાં નહ

આવેલ હોય તો તે પાછળથી વીકારવામાં આવશે નહ શાર રક અશ તતા ઉમેદવાર તર કનો લાભ મળવાપા
૧૦

માંક-

થશે નહ .

મ હલા ઉમેદવાર
મ હલાઓની અનામત

યાઓ માટ જો યો ય મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહ થાય તો તે જ યા

તે ક ાના (category)

ુ ુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
૧૧

િવધવા ઉમેદવાર
(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર
(૨) િવધવા ઉમેદવાર જો

પ કમાં તે કોલમ સામે “હા” અવ ય લખ ુ ં અ યથા “લા ુ પડ ુ ં નથી” એમ દશાવ .ુ ં

ન
ુ : લ ન કરલ હોય તો અર

પ કમાં તે કોલમ સામે “હા” અ ૂક લખ ુ ં અ યથા “લા ુ પડ ુ ં

નથી” એમ દશાવ .ુ ં
(૩) િવધવા ઉમેદવાર

ન
ુ : લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય તો અર

સાથે

ન
ુ : લ ન કરલ નથી તેવી એ ફડિવટ ર ૂ કરવાની રહશે.
(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની
(૫) કોઇ મ હલા ઉમેદવાર

વતમાન જોગવાઈ

હરાત માટ અર

જ
ુ બ તેઓએ મેળવેલ

કર તે સમયે “િવધવા” ન હોય, પરં ુ અર

િસ ધ થયાની છે લી તાર ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી
જ ર દ તાવે

ણ
ુ માં પાંચ ટકા

ણ
ુ ઉમેરવામાં આવશે.

કયા બાદ અથવા

હરાત

યાના કોઇપણ તબ ે “િવધવા” બને અને તે

ૂરાવાઓ ર ૂ કર તો તેની ર ૂ આત મ યા તાર ખ પછ ના ભરતી

યાના

ગે

પણ તબ ા બાક હોય

તે તબ ાથી જ તેવા મ હલા ઉમેદવારોને “િવધવા મ હલા ઉમેદવાર” તર કના લાભ આપવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ મા

સૈિનક, શાર રક અશ તતા, મ હલા ક િવધવા પૈક ના િવક પો પૈક એકથી વ ુ

િવક પોમાં થતો હોય તેવા ક સામાં તેને લા ુ પડતા િવક પો પૈક
૧૨

ના વાંધા
(૧)

માં વ ુ લાભ મળવાપા

હશે તે મળશે.

માણપ :-

જ
ુ રાત સરકારના સરકાર /અધ સરકાર / સરકાર હ તકના કોપ રશન /કંપનીઓમાં સેવા બ વતા અિધકાર ઓ /
કમચાર ઓ આયોગની
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િવભાગ/ખાતા/કચેર ને અર
અર

મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ ૩૦ દવસમાં અર

તો તેઓની અર
(૨) ક

કરવાની પરવાનગી નહ આપવાની

બ

માણપ

ું

લ
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવાર સ મ અિધકાર

ારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા

માણપ

અસલમાં ર ૂ કરવા ુ ં

માંક : એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨)

ગેરલાયક ઉમેદવાર :જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ ક અ ય

ારા ઉમેદવાર

હર સેવા આયોગ અથવા અ ય સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર હ તકની સં થાઓ

ારય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત અર પ કમાં આપવાની રહશે. જો ઉમેદવારનો

ગેરલાયકનો સમય ચા ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર
૧૪

સાથે િનમ ૂક અિધકાર

ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.

રહશે. (સામા ય વહ વટ િવભાગના તા. ૦૮/૧૧/૧૯૮૯ ના પ રપ
૧૩

ણ કરવામાં આવશે

નામં ુ ર કર ઉમેદવાર રદ કરવામાં આવશે.

સરકારની અથવા અ ય કોઇપણ રા ય સરકારની નોકર માં હોય તેવા ઉમેદવાર આ અર

ના વાંધા
(૩)

કયાની તાર ખથી દન-૭ માં અ ૂક કરવાની રહશે. જો ઉમેદવારના િનયો તા તરફથી

રદ થવાને પા

બનશે.

ફર જયાત િન ૃિ , ુ ખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર સેવા/ સરકાર હ તકની કંપની ક બોડ કોપ રશનમાંથી

ારય પણ ફર જયાત િન ૃિ ,

ખસદ ક બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અર પ કમાં તેની િવગત આપવાની રહશે.
૧૫

ર

શન :-

તબીબી/દં ત િવ ાન/પ ુ ચ ક સા/કાયદાની અથવા અ ય
ઉમેદવાર ર
માણપ
૧૬

શન

યા માટના ક સામાં ક

માણપ ની નકલ ર ૂ કરવાની રહશે અને અર

સમયે ર

માં ર

શન

તે સં થા ખાતે ચા ુ છે તે ુ

ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.

અગ યની જોગવાઇઓ :(૧) આ જ યાની િનમ ૂક માટ
કસોટ ના
કસોટ

થમ

ાથિમક કસોટ અને યારબાદ

બ

ણ
ુ
માં સ
ુ ાર જ ર અર ઓની ચકાસણી કર ઉમેદવારોને

ુ ં મા યમ આયોગ િનયત કર તે

ુજબ

લ
ુ ાકાત યો ને કરવામાં આવશે
બ

જ
ુ રાતી અથવા

ે

લ
ુ ાકાત માટની પા તા ન
રહશે.

બ
(૨)

લ
ુ ાકાતમાં મેળવેલ

બ
(૧)

ુજબના

ાથિમક કસોટ અને

ણ
ુ મેળવવા ફર જયાત છે . એટલે ક

ાથિમક કસોટ માં આયોગે િનયત કરલ લ ુ મ લાયક ધોરણ

લ
ુ ાકાત માટ પા તા ન

સામા યત:

ણ
ુ ના આધાર આખર પસંદગી કરવામાં આવશે.

ાથિમક કસોટ માં આયોગે િનયત કરલ લ ુ મ લાયક ધોરણ
ઉમેદવાર

ાથિમક

કરાશે. આ

ાથિમક કસોટ

ગાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ વખચ ઉપ થત રહવા ુ ં રહશે.

૧૭

શન જ ર હોય યાં

કરવા, અર

ચકાસણીને પા

ુજબના

કોઈ

ણ
ુ મેળવી શકશે ન હ તો બ

ઉમેદવારોને યાદ માટ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ .

ુલાકાત:બ

લ
ુ ાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાં આવશે.

થતા ઉમેદવાર બ
અ વયે શાર રક

ાથિમક કસોટ ના પ રણામના આધાર બ

લ
ુ ાકાત માટ પા

ુલાકાત માટ પોતાના ખચ અને ફર યાત પણે ઉપ થત થવા ુ ં રહશે. તેમજ

ભરતી

સંગો

મતા કસોટ અને/અથવા શાર રક માપદંડ ચકાસણીની જોગવાઇ છે , તેવા તમામ તબ ે ઉમેદવાર

ફર યાત પણે ઉપ થત રહવા ુ ં રહશે. જો ઉમેદવાર ભરતી

યાના કોઈ પણ તબ ે ગેરહાજર રહશે તો તેમની

ઉમેદવાર રદ કરવામાં આવશે.
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(૨) અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન

િતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવક ુ સાધન નથી તેવા ઉમેદવારો ક

િપતાની વાિષક આવક આવકવેરાને પા
જવા માટ
બ

ન હોય તેઓને તેમના રહઠાણના થળે થી બ

જ
ુ રાત એસ.ટ . િનગમ ારા િનયત થયેલ ટ કટના દર

ઓના માતા-

ુલાકાત માટ આવવા તથા

માણે બસ ભા ુ ં મળવાપા

થશે. આ માટ ઉમેદવાર

લ
ુ ાકાતના દવસે િનયત ફોમ ભરવા ુ રહશે અને તેની સાથે અસલ ટ કટ ર ૂ કરવાની રહશે.

(૩) બ

લ
ુ ાકાતના દવસે બ

લ
ુ ાકાતના પ માં દશાવવામાં આવેલ અસલ

માણપ ો ર ૂ કરવાના રહશે તથા આ

માણપ ોની વયં મા ણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોડ વાળા અર પ કની નકલ પણ આયોગ
ભવનમાં જમા કરાવવાની રહશે. જો ઉમેદવાર અસલ

માણપ

ર ૂ કરશે નહ તો તેઓ બ

ુલાકાત માટ પા

બનશે

નહ તેની ખાસ ન ધ લેવી.
(૪) વગ-૩ના ક સામાં બ

લ
ુ ાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગ-૩ની ભરતી

યામાં બ

લ
ુ ાકાતની જોગવાઈ લા ુ

પડશે નહ .
૧૮

નીચે દશા યા

જ
ુ બની અર ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ મા

દ ટાંત વ પે છે

સં ૂણ નથી )

(૧) અર માં દશાવેલ િવગતો અ ૂર ક અસંગત હોય.
(૨) અર માં ઉમેદવાર સહ અપલોડ કરલ ન હોય.
(૩) અર

ફ સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.

(૪) અર માં પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ અપલોડ કરલ ન હોય.
(૫) અનામત ક ાના તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર પ ક સાથે સ મ અિધકાર

ારા અપાયેલ

માણપ ની નકલ ર ૂ કરલ ન હોય.
(૬) મા

સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા

કુ ની નકલ ર ૂ કરલ ન હોય

(૭) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાતના સંદભમાં માકશીટ/પદવી
(૮) જ મ તાર ખ માટ એસ.એસ.સી.ઇ.

માણપ ની નકલ ર ૂ કરલ ન હોય.

માણપ ની નકલ ર ૂ કરલ ન હોય.

(૯) ઉમેદવાર અર પ કમાં અ ભ
ુ વ દશાવેલ હોય ( ના આધાર પા તા ન
માણપ

ર ૂ કરલ ન હોય અથવા તો ર ૂ કરલ

અને અ ભ
ુ વનો

કરવાની થતી હોય) પરં ુ તેના સમથનમાં

માણપ માં તેઓનો અ ભ
ુ વનો સમયગાળો,

કાર દશાવેલ ન હોય,અ ભ
ુ વ ુ ં માણપ

ુળપગાર, ુ લ પગાર

સં થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સ મ સ ાિધકાર ની

સહ િવના ુ ં હોય.
(૧૦) તબીબી િશ ણ િવષયક

યાની

હરાતમાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH મા ય છે , તે ુ

િુ નવિસટ અથવા કોલેજના સ મ અિધકાર
૧૯

ું

માણપ

ર ૂ કરલ ન હોય.

િનમ ૂક :(૧) ઉપરની

હરાત સંબધ
ં માં િનમ ૂક માટ પસંદ થયેલા ઉમેદવારની

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ ( જ
ુ રાત

સરકાર ુ ં સાહસ) ને આયોગ ારા ભલામણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખર િનમ ૂકપ
ગેની સીસીસી અથવા તેની સમક

રા ય સરકાર વખતોવખત ન

લાયકાત નહ ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમ ૂકને પા
(૨) િનમ ૂક

ગેની સઘળ કાયવાહ

આવતી હોવાથી આ

ગેનો કોઇપણ પ

કર તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશે. આ

જ
ુ રાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ ( જ
ુ રાત સરકાર ુ ં સાહસ)

ભારતીય ફોજદાર ધારા હઠળની કાયવાહ ને પા

૨૦

ગેરવત કં ૂ

કારની

ારા કરવામાં

યવહાર આયોગ યાને લેશે નહ .
માણપ ો કોઇપણ તબ ે અયો ય

મા મ
ુ પડશે તો તેની ઉમેદવાર રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમ ૂક પણ રદ થવાને પા
બ
ુ જ ચોકસાઈથી

ટુ ર

બનશે નહ .

(૩) ઉમેદવાર તેની શૈ ણક લાયકાત/અ ભ
ુ વ/ મર વગેરના સમથનમાં ર ૂ કરલ

માણપ ો

મેળવતાં પહલાં કો

થશે,

રહશે અને આવા ઉમેદવાર

થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે ક, તેમણે ર ૂ કરલા

ણ
ુ ર તે ખરાઈ કયા બાદ જ આયોગમાં ર ૂ કરવા.

ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ધ પગલાં :-
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ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક તેઓએ અર પ કમાં કોઇપણ
નહ ,તેમજ આવ યક મા હતી

કારની ખોટ મા હતી દશાવવી

પાવવી નહ , ઉપરાંત તેઓએ ર ૂ કરલ અસલ દ તાવેજો ક તેની

સંજોગોમાં ધ
ુ ારો અથવા ફરફાર અથવા બી

મા ણત નકલમાં કોઇપણ

કોઇપણ ચેડાં કરવા નહ અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરલ/બનાવટ દ તાવેજો

ર ૂ કરવા નહ , જો એકજ બાબતના બે ક તેથી વ ુ દ તાવેજોમાં અથવા તેની

મા ણત નકલમાં કોઇપણ

કારની અચોકસાઇ

અથવા િવસંગતતા જણાય તો તે િવસંગતતાઓ બાબતની પ ટતા ર ૂ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ ારા દોિષત

હર

થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવાર

ગે કોઇપણ ર તે યો યતા

(ર) નામ બદલીને પર

ા આપવી,

(૩) કોઇ અ ય ય ત ારા છળ કપટથી કામ

ા ત કરવા

ણ
ુ કરા

ુ હોય ,

(૪) બનાવટ દ તાવેજ ર ૂ કયા હોય, દ તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ ચેડા કરલ હોય,
(પ) અગ યની બાબત
(૬) તેઓની ઉમેદવાર

પાવવા અથવા દોષ કુ ત અથવા ખોટા િનવેદનો કરલ હોય,
ગે કોઇપણ અિનયિમત ક અ ુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,

(૭) કસોટ સમયે કોઇ અ ુ ચત સાધનોનો ઉપયોગ કય હોય ,
(૮) ઉ રવહ માં અ લીલ ભાષા ક અિશ ટ બાબતો સ હતની અસંગત બાબતો ર ૂ કરલ હોય,
(૯) પર

ા ખંડમાં કોઇપણ ર તની ગેરવત

ૂક આચરવી, વી ક અ ય ઉમેદવારની જવાબવહ ની નકલ કરવી,

ુ તક, ગાઇડ,

કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાતચીત ારા ક કોઇ સાંકિતક ર તે નકલ કરવા
ક અ ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેર રતીઓ પૈક કોઇપણ ગેરર તી આચરવા માટ,
(૧૦) આયોગ ારા પર

ાની કામગીર

ગે િન કુ ત થયેલા કમચાર ઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ

કારની શાર રક ઇ

પહ ચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉ લેખાયેલ દરક અથવા કોઇપણ ૃ ય કરવા ક કરાવવા

ય ન કય હોય તેણે ક સીધી અથવા

આડકતર ર તે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાવેલ િશ ા ઉપરાંત આપોઆપ ફોજદાર કાયવાહ ને
પા

બનશે.
(ક) આયોગ ારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તર ક ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પર

ા ક કોઇપણ બ

(૧) આયોગ ારા લેવાનાર કોઇપણ પર

લ
ુ ાકાત માટ કાયમી ક

કુ રર

દ
ુ ત માટ

ા ક પસંદગી માટ, અને

(ર) રાજય સરકાર હઠળની કોઇપણ નોકર માંથી સરકાર ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકાર સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવ ધ સ ુ ચત િનયમો અ સ
ુ ાર િશ તભંગના પગલાં
(૧ર) ઉપરોકત િવગતોમાં િન દ ટ કરલ િશ ા કરતા પહલા આયોગ/સરકાર ારા ઉમેદવારને/કમચાર ને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના પ ટ આરોપો અથવા કસના
(ર) લે ખતમાં િશ ા
(૩) િશ ા
૨૧

રમતગમત :-

ગે બચાવના -હક
ું
કત ર ૂ કરવા અને

ગે િનયત સમય મયાદામાં બ ર ૂ આત કરવાની તક આપવામાં આવશે.

હરાત માંક : ૩૭/૨૦૨૦-૨૧ થી

હરાત માંક : ૪૦/૨૦૨૦-૨૧ માટ

એથલે ટકસ ( ક અને ફ ડ રમતો સ હત), બેડિમ ટન, બા કટબૉલ,
ટિનસ, વેઈટ લફ ટગ, રસ લગ, બોકિસગ, સાઈક લગ,

મને ટક,

નૌકા પધા, શતરંજ, હ ડબોલની રમતો-ખેલ દ
ૂ માં રા

ય/

ારા યો તી પધાઓમાં

કટ, ટબૉલ, હોક , વમ ગ, ટબલ ટિનસ, વોલીબૉલ,

ુ ડો, રાઈફલ ુ ટગ, કબ , ખોખો, તીરંદા , ઘોડસવાર , ગોળાફક,

તરરા

ય અથવા

તર

િુ નવિસટ અથવા અ ખલ ભારત શાળા સંઘ

િતિનિધ વ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં અ તા આપવા માટ તેમને મેળવેલ

સં યાના ૫(પાંચ) ટકાથી વ ુ નહ એટલા
િનયત કરલ ન ૂનામાં જ ર

કાર બાબતે,

માણપ

ણ
ુ ઉમેર આપવામાં આવશે. આ માટ ઉમેદવાર સરકાર ન

ણ
ુ ની

કરલ સ ાિધકાર પાસેથી

આયોગ માંગે યાર ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.
*******************************************
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