
                                                                                                        આર-૬ શાખા 

 

 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૦૦/૨૦૧૮-૧૯, બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ હસ્તકની સહાયક મોટર વાહન વનરીક્ષક, 
વગગ-૩ ની કુલ - ૨૫ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે ઓનલાઈન અરજી તા: ૧૮-૦૩-૨૦૧૯ , 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૧૮-૦૪-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે. 

        (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-
લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાગ, બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી 
જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 

    (૨) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ માહહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો 
કરવાની રજૂઆત/વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

   (૩) એક કરતા વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના હકસ્સામાાં છેલેલે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય  
    રાખવામાાં આવશે. બબનઅનામત વગગનાાં ઉમેદવારો માટે છેલેલે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપત્રક  
    માન્ય રાખવામા આવશે. 

               (૪) ઓનલાઇન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે સામાન્ય સચૂનામાાં જણાવેલ     
                ક્રમમાાં તૈયાર રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે મોકલી આપવાનાાં રહશેે. 
               (૫) જે ઉમેદવારોએ સામાન્ય (GENERAL) કેટેગરીમાાં અરજી કરી હોય અને હવે આવથિક રીતે અનામતનો લાભ 

મળવા પાત્ર હોય (એટલે કે જે ઉમેદવારો હવે EWS Category માાં આવતા હોય) તેમણે પનુ: EWS Category હઠેળ 

અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ જાહરેાતમાાં જે ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ છે અને જેમને આવથિક રીતે નબળા વગોના 
અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર નથી તેવા ઉમેદવારોએ સધુારેલ જાહરેાત અન્વયે ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહહ. 

અલબત્ત મળૂ જાહરેાતમાાં અરજી કરેલ ન હોય તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો સધુારેલ જાહરેાત અન્વયે અરજી 

કરી શકશે. ઉપલી વય મયાગદા માટે મળૂ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ ધ્યાને લેવાની 
રહશેે. જ્યારે શૈક્ષબણક લાયકાત અને અનભુવ માટે સધુારેલ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી 
તારીખ ધ્યાને લેવાની રહશેે. 

              (૬)  આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના 
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલેય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં 
Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં પહરવશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગત તેઓ EWS Category 

હઠેળ આવે છે તે મતલબન ુપ્રમાણપત્ર)ના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે.   
                         (૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોને પરીક્ષાફી તથા અરજીપત્રકની ફી ચકૂવણી કરવામાાંથી મહુકત 

આપવાવામાાં આવે છે. 
 

જગ્યાનુાં નામ:- સહાયક મોટર વાહન વનરીક્ષક, વગગ-૩ ની કુલ - ૨૫ જગ્યા (નીચે દશાગવ્યા મજુબ) 

 ક્રમ કેટેગરી કુલ જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

૧ બબન અનામત ૧૩ ૦૪ 

૨ આવથિક રીતે નબળા વગો  ૦૨ ૦૧ 

૩ સા. શૈ. પ. વગગ ૦૬ ૦૨ 

૪ અન ુ. જાવત ૦૧ ૦૦ 

૫ અન ુ.જનજાવત ૦૩ ૦૧ 

                કુલ  ૨૫ ૦૮ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 



 

- લેબખત કસોટી(Written Test) યોજવાની સબૂચત તાાઃ- ૨૧-૦૭-૨૦૧૯ 

- લેબખત કસોટી (Written Test) ના પહરણામનો સબૂચત મહહનો: સપ્ટે-૨૦૧૯ 

નોંધ:- ૧) શારીહરક અશકત ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે નહીં. 

      ૨) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યાઓ માજી સૈવનકો માટે અનામત છે. 

      ૩) મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ  ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના 

પરુૂષ ઉમેદવારને ફાળવવામાાં આવશે.  

      ૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે, પરાંત ુ તેમને પસાંદગી માટેના 

ધોરણો બબનઅનામત કક્ષાના લાગુાં પડશે. પરાંત,ુ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોતાની અનામતની કેટેગરી 

સ્પષ્ટપણે દશાગવવાની રહશેે.  

શૈક્ષબણક લાયકાત:-(ક) (૧) હડપ્લોમા ઇન વમકેવનકલ એન્જીવનયરીંગ (૩ વષગનો અભ્યાસક્રમ) અથવા હડપ્લોમા ઇન 

ઓટોમોબાઇલ એન્જીવનયરીંગ (૩ વષગનો અભ્યાસક્રમ) અથવા (૨) માન્ય યવુનવવસિટી અથવા હડમ્ડ 

યવુનવવસિટીમાાંથી વમકેવનકલ એન્જીવનયરીંગની અથવા ઓટોમોબાઇલ એન્જીવનયરીંગની પદવી.  

        (ખ)  વનમણ ૂાંક સમયે મોટર સાયકલ અને હળવા મોટર વાહનો ચલાવવા માટેનુાં મોટર ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ 

ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

         (ગ)  ઉમેદવારે પાાંચ વષગના કરારીય સમયગાળા દરમ્યાન હવેી ગડુ્ઝ વ્હીકલ અથવા હવેી પેસેન્જર મોટર 

વ્હીકલનુાં લાયસન્સ મેળવવાનુાં રહશેે. 

         (ઘ)  ઉપરની જાહરેાતના સાંબાંધમાાં પસાંદ થયેલ  ઉમેદવારને કરાર આધાહરત સેવાની વનયત મદુત 

દરવમયાન, ગજુરાત   મલુેકી સેવા કમ્પ્યટુર ક્ષમતા તાલીમ અને પરીક્ષા વનયમો, ૨૦૦૬માાં ઠરાવેલી 

કમ્પ્યટુરની જાણકારી અંગેની સીસીસી પરીક્ષા ઉત્તીણગ કરેલી હોવી જોઇશે.    

        (ચ)  ઉપરની જાહરેાતના સાંબાંધમાાં પસાંદ થયેલ  ઉમેદવારે, વનયવમત વનમણ ૂાંક પછી સરકારે ઠરવેલા વનયમો 

અનસુાર હહન્દી અથવા ગજુરાતી અથવા યથાપ્રસાંગ, તે બને્ન પરીક્ષા ઉત્તીણગ કરવી જોઇશે.   

        (છ) ઉમેદવાર નીચે મજુબના લઘતુ્તમ શારીહરક ધોરણો ધરાવતા હોવો જોઇશે. 
(૧) પરુુષ ઉમેદવાર માટે :- ઊંચાઇ ૧૬૨ સેન્ટીમીટર (મળુ ગજુરાતના અન.ુજનજાવત વગગ માટે ઊંચાઇ ૧૫૫ 
સેન્ટીમીટર) અને ફુલાવ્યા વવના છાતીનુાં માપ ૭૯ સેન્ટીમીટર અને વજન ૫૦ હકલોગ્રામ.  

         (૨) મહહલા ઉમેદવાર માટે :- ઉંચાઇ ૧૫૮ સેન્ટીમીટર (મળુ ગજુરાતના અન.ુજનજાવત વગગ માટે ઊંચાઇ ૧૫૧ 
સેન્ટીમીટર)  અને વજન ૪૫ હકલોગ્રામ.  

         (૩) ઉમેદવાર રાંગઅંધ (Color Blind) ન હોવા જોઇએ અને ચશ્મા સાથે અથવા તે વવના બાંને આંખોમાાં સ્પષ્ટ 
દ્રષ્ષ્ટ ધરાવતા  હોવા જોઇએ. 

પગારધોરણ:- પસાંદ થયેલ ઉમેદવારને સરકાર વખતોવખત ઠરાવે તેવી બોલીઓ અને શરતોએ તેની વનમણ ૂાંકની 
તારીખથી પ્રથમ પાાંચ વષગ માટે કરાર અધાહરત વનમણ ૂાંક આપવી જોઇશે. આ કરાર આધાહરત સેવાની વનયત 
મદુત દરવમયાન તેની કામગીરી સાંતોષકારક જણાયા તો, કરારની મદુતના અંતે, સહાયક મોટર વાહન 
ઇન્સ્પેક્ટર વગગ-3 ની જગા માટેનુાં ઠરાવેલ ુ પગાર ધોરણ આપવ ુ જોઇશે. આ પગાર નામ. સવુપ્રમ કોટગમાાં 
દાખલ કરવામા આવેલ એસ.એલ.પી.નાં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ના આખરી ચકુાદાને આધીન રહશેે. 

 



  

     ઉંમર:- ૧૯ વષગથી ઓછી નહીં અને ૩૫ વધ ુવષગથી વધ ુનહીં.   

     વયમયાગદા:- 

              (૧) ઉંમર મળુ જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ(૩૦-૧૧-૨૦૧૮)ના રોજ ગણવામાાં આવશે. 

              (૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં નીચે મજુબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ., અન.ુ જાવત. 
અને અન.ુ જનજાવત.ના તથા આવથિક રીતે નબળા વગગના    
ઉમેદવાર 

પાાંચ વષગ  

૨ બબનઅનામત(સામાન્ય) મહહલા ઉમેદવારો પાાંચ વષગ  

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ, અન.ુ જાવત. 
અને અન.ુ જનજાવત. ના તથા આવથિક રીતે નબળા વગગના 
મહહલા ઉમેદવાર 

દશ વષગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની 
છુટછાટ કે જે પાાંચ વષગની છે તેનો સમાવેશ 
થાય છે, વધમુા વધ ુ૪૫ વષગ સધુીની મયાગદામાાં 
રહશેે) 

૪ માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 
વષગ વધમુાાં વધ ુ ૪૦  વષગ સધુીની છુટછાટ 
મળશે. 

 

અગત્યની જોગવાઇઓ:-   

        (૧) જે ઉમેદવારોએ તેમના Online અરજીપત્રકમાાં Sports ની માહહતી દશાગવેલ છે, તેવા ઉમેદવારોએ લેબખત 

કસોટીમાાં ઉપસ્સ્થત થયા બાદ પરીક્ષાની તારીખથી હદન-૧૦ માાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના 

તા:૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના પરીપત્ર ક્રમાાંક- સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ૨ થી વનયત થયેલ નમનુામાાં  (નમનુો 

નીચે આપેલ છે) સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ રમતગમતના પ્રમાણપત્રની નકલ આયોગમાાં અચકૂ રજુ 

કરવાની રહશેે. રમતગમતના પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે ડાઉનલોડ કરેલ અરજીપત્રક તથા પ્રવેશપત્રની 

નકલ અવશ્ય સામેલ કરવાની રહશેે.  જે ઉમેદવારો આવુાં પ્રમાણપત્ર આ સમયમયાગદામાાં આયોગની કચેરીમાાં 

જમા નહીં કરાવે તેવા ઉમેદવારો  આવુાં પ્રમાણપત્ર  ધરાવતા નથી તેમ ગણવામાાં આવશે. જે ઉમેદવારોએ 

આ પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ હશે અને તેની ચકાસણી કયાગ બાદ તે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના ઉપર 

દશાગવ્યા મજુબના પહરપત્ર મજુબ સ્વીકારવા પાત્ર હશે, તેવા ઉમેદવારોને જ તેઓએ મેળવેલ ગણુના સ્પોટગસ 

ક્વોટાના ૫(પાાંચ) ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. ઉમેદવારને ખાસ વવનાંતી કરવામાાં આવે છે કે તેઓએ 

સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા:-૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના પરીપત્રમાાં દશાગવેલ રમતગમતની યાદી ચોકસાઇથી જોઇ 

લેવી. ઉપરાાંત આ રમતોમાાં રાષ્ષ્િય/આંતર રાષ્ષ્િય અથવા આંતર યવુનવવસિટી અથવા અબખલ ભારત શાળા 

સાંઘ કક્ષાએ પ્રવતવનવધત્વ કરેલ હોવુાં જોઇએ. તે પણ સવુનવિત કરી લેવુાં અને તે અંગેનુાં સક્ષમ સત્તાવધકારીનુાં 

પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોય તેવા જ ઉમેદવારોએ આ લાભ મેળવવા માટે અરજીપત્રકમાાં જણાવવુાં. ઉપરોક્ત 

શરતો પહરપણૂગ કરતાાં ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં આ લાભ મેળવવા માટે જણાવવુાં નહી. 

અન્યથા આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે.  

 

 



 

પરીક્ષાની રૂપરેખા:   

      (૧)  લેબખત કસોટીમાાં કુલ એક પ્રશ્નપત્ર રહશેે. આ પ્રશ્નપત્ર ઓબ્જેકટીવ ટાઇપ-મલેટીપલ ચોઇસ પ્રકારનુાં રહશેે. 

      (૨) પ્રશ્નપત્ર કુલ-૩ કલાકનુાં રહશેે. જેમાાં ભાગ-A તથા ભાગ–B એમ બે ભાગ રહશેે. ભાગ-A વમકેવનકલ 

એન્ન્જવનયહરિંગ અથવા ઓટોમોબાઇલ એન્ન્જવનયહરિંગને રહશેે. જેમાાં ભાગ-૧માાં એક ગણુ વાળા ૧૦૦ પ્રશ્નો 

તથા ભાગ-૨ માાં અડધા ગણુ વાળા ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. આ પ્રશ્નપત્રનુાં ધોરણ ઓટોમોબાઇલ અથવા વમકેવનકલ 

એન્ન્જવનયહરિંગની હડપ્લોમા પરીક્ષાને સમકક્ષ રહશેે. આ પ્રશ્નપત્રનુાં માધ્યમ અંગે્રજી અને ગજુરાતી રહશેે. જ્યારે 

ભાગ-B ગજુરાતી ભાષાનુાં પ્રશ્નપત્ર ૫૦ ગણુન ુ રહશેે, જેમાાં એક ગણુ વાળા ૫૦ પ્રશ્નો રહશેે. આ પ્રશ્નપત્રનુાં 

ધોરણ, ગજુરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોડગના બારમા ધોરણના ગજુરાતી  

         વવષય(ઉચ્ચ સ્તર) ને સમકક્ષ રહશેે. ઉમેદવાર વમકેવનકલ એન્ન્જવનયહરિંગ અથવા ઓટોમોબાઇલ 

એન્ન્જવનયહરિંગ પૈકી જે વવષય લેબખત પરીક્ષામાાં રાખવા માગતા હોય તે અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ દશાગવવાનુાં  

રહશેે. આમ પ્રશ્નપત્ર કુલ ર૫૦ ગણુન ુરહશેે.  

       (૩) લેબખત કસોટીમાાં અરજીઓની ચકાસણી કયાગ વસવાય તદ્દન કામચલાઉ ધોરણે પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. 

       (૪) લેબખત કસોટીના પહરણામમાાં પ્રશ્નપત્રના ભાગ-A માાં યોગ્ય સ્કેબલિંગ ફોમ્યુગલા અપનાવીને તૈયાર કરવામાાં 

આવશે.  

       (૫) આ પરીક્ષાનુાં સૌપ્રથમ કામચલાઉ પહરણામ બહાર પાડવામા આવશે. આ કામચલાઉ પહરણામમાાં કુલ 

જગ્યાના આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે સફળ જાહરે કરવામા આવશે. આ તમામ 

ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય બાબતોની ચકાસણી ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમો તથા 

જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાર કરવામા આવશે. આ ચકાસણીમા શાહરરીક પહરક્ષણની ચકાસણીનો પણ 

સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ચકાસણી બાદ જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇ આખરી પરીણામ જાહરે કરવામાાં 

આવશે.  

 નોંધ: (૧) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં માન્યતા/સમકક્ષતા 
ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે, તથા સમય મયાગદામાાં આ અંગેના આધાર પરુાવા રજૂ  
કરવાની જવાબદારી સાંબાંવધત ઉમેદવારની રેહશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહતેી નથી અને  

      સમયમયાગદા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામા લેવામા આવશે નહી, જેની સાંબાંવધત તમામે ખાસ નોંધ 
લેવી. 

અરજી ફી: -  બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક 
રીતે નબળા વગગના, શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા અને માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી તથા અન્ય 
રાજયના અનામત વગગના ઉમેદવારોને અનામત વગગનો લાભ મળવા પાત્ર નથી. તેઓએ સામાન્ય વગગના ઉમેદવાર 
તરીકે ફી ભરવાની રહશેે.                                                                                            

 

                                                                                         (પી. આર. જોષી) 
 
 

                                                                                         સાંયકુત સબચવ  

                                                                                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ.  



R-6 BRANCH 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

     On Line applications are invited for the posts of ASSISTANT INSPECTOR OF MOTOR VEHICLE - 

Class-3 (Advt.- 100/2018-19) between date 18/03/2019, 13.00 Hrs. to date 18/04/2019, 13.00 Hrs.  

 

(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of 

on line application.  

 

(1)  Candidate shall carefully read the Advertisement No. and Name of the Post before Applying online. 

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

(2) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online application, or 

information filled in by the candidates shall not be accepted.  

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

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

the last confirmed application with fees will be considered by the Commission.   

(4)  Candidates shall keep ready the certificate required in case of eligibility for interview(in the order  

mentioned in the general instructions) 

(5)  The candidates who have applied in the general category in the original advertisement and now if 

they are eligible to get benefits of economically weaker sections (if they are covered under EWS 

category) shall apply again under EWS category. 

       The candidates who have applied in the general category in the original advertisement and if they 

are not covered under EWS category, they need not to apply again in the revised advertisement. 

However, candidates of all the categories who have not applied in the original advertisement can 

apply in the revised advertisement. 

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

original advertisement, whereas Educational Qualification and experience will be calculated as on the 

last date of the receipt of the application of revised advertisement. 

  (6) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS of citizens shall be in the format 

as prescribed by social justice and empowerment department, Government of Gujarat's 

Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019 (Annexure-kh in English and Annexure- l 

in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS certificate while 

applying online. 

   (7) Candidates of EWS category are exempted from paying Examination fees and application fees. 

 

Total No. of vacancy: - 25 (As Under)  

No. Category Total      

vacancy 

Out of total Post reserved for Women  

1 GENERAL 13 04 

2 E. W. S. 02 01 

3 S.E.B.C. 06 02 

4 S.C. 01 00 

5 S.T. 03 01 

 Total 25 08 

             

Note: - 1). The disabled candidates are not eligible for this post. 

        2). Out of total posts 03 posts are reserved for Ex-Servicemen.   

        3). In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post   

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

 

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


 

        4).  The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for  

             Unreserved Category but the criteria for selection will be applicable as per Unreserved    

             Category. However, such candidates shall have to mention his reserve category specifically 

             in the application. 

 

Education Qualification :- (A) (1) Possess a Diploma in Mechanical Engineering (3 yrs. course) or Diploma 

in Automobile Engineering (3 yrs. course) or (2) a Degree in Mechanical engineering or 

Automobile  Engineering of a recognized University or deemed university.  

           (B) The candidate shall possess a motor driving license of motor cycle and light motor vehicles at 

the time of appointment. 

           (C) The Candidate shall obtain a driving license of heavy goods vehicles or heavy passenger motor   

vehicles during the stipulated period of service on contractual basis. 

           (D) The candidate shall possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the 

Gujarat Civil Service Classification and Recruitment (General) Rules, 1967  

           (E) The candidate shall possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

           (F) The candidate shall possess the following minimum physical standards: 

            (i) For Male candidate: Height not less than 162 centimeters (for Schedule Tribes of Gujarat 

Origin height 155 centimeters) and minimum chest measurement of 79 centimeters deflated and 

weight 50 Kg. 

            (ii) For Female candidate: Height not less than 158 centimeters (for Schedule Tribes of Gujarat  

             Origin height 151 centimeters) and weight 45 Kg. 

            (iii) A candidate shall not be color blind and have clear vision with or without glasses in both eyes. 

         

PAY: - The appointment to the selected candidates on the post of the Assistant inspector of motor 

vehicles, class-III will be given by the Government by taking into consideration the terms and 

conditions as prescribed under the recruitment rules. The candidate appointed shall be given, at the 

end of contractual period, the prescribed pay scale of the post of assistant inspector of motor 

vehicles, class-III, on his /her performance being found satisfactory during the stipulated period of 

service on contractual basis. Thispay will be subject to the final decision of the Honorable 

Supreme Court for SLP No: 14124-14125/2012 admitted for the same purpose.  

 

 AGE:-Not less than 19 years and not more than 35 years. Age will be calculated on the last date (30-11-

2018) of the receipt of application of original advertisement. 

 

   Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 1 

 

E.W.S.,S.C, S.T. and S.E.B.C. Category Candidates    05 Years  

22  2   Women Candidates belonging To  Unreserved  

Category 

 

   05 Years     

3 

 

Women Candidates belonging To E.W.S., S.C., 

S.T. and S.E.B.C.   category 

     

 10 Years (maximum up to 45 years. 

Inclusive Five years relaxation for 

women)    

                                        

4 Ex-serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O. Length of Military Service plus ૦3 years 

(maximum 40 years of age) 

 

 

 



 

Important provisions: 

(1) The candidate who has shown the details of sports in online application, such candidate should 

invariably produce the certificate of sports issued by the competent authority as per provision of 

GAD Circular No-CRR/1077/2660/G2, dated 25/2/80 to the Commission within 10 days from the 

date of written test with a printed copy of online application and call letter. If such certificate is not 

submitted within the stipulated time by the candidate, it will be considered that he/she does not  

possess certificate. Sports certificate submitted by the candidate will be scrutinised. Only those 

candidates whose sports certificates are in conformity with above referred Circular of GAD will be 

eligible to get 5% of the additional marks of the obtained marks in written test. 

 

MODE OF EXAMINATION:   

 

(1) There will be a written test for selection. There will be one question paper in written test which 

will be of objective and multiple choice type. 

(2)       The Question Paper will be of 3 hours and it will be of 250 marks which consists of Part-A and   

            Part-B. Part-A of Question paper will be of either Mechanical Engineering or Automobile 

engineering of 200 marks. In which Part-I will consist of 100 Questions, each of one mark and 

Part-II will consist of 200 Questions each of one half mark. The level of question paper will be of 

diploma Mechanical Engineering or Automobile engineering. The medium of question paper will 

be English and Gujarati. Part-B will be of Gujarati language of 50 marks consist of 50 Questions 

each of one mark. The level of question paper will be of 12th standard Gujarat Secondary and 

Higher Secondary Education Board. Candidates have to choose an option in the application form 

for Mechanical Engineering or Automobile Engineering subject.  

(3)       Entry in written examination is provisional and without any scrutiny of the application. 

(4)       Result of Question paper of Part-A will be prepared by using suitable scaling formula.  

(5)     The Commission shall declare the Provisional result of written examination. About three times of 

number of category wise candidates will be considered for the advertised posts. All the necessary 

documents and other details of candidates will be verified according to Recruitement Rules, Exam 

rules and important provisions of the advertisement. This verification includes Physical 

Examination of candidates. After all this verification final result will be declared according to total 

number of vacancy. 

                                        

Note:    The candidates having qualification from foreign University Should produce necessary  

             documents /proof regarding the recognition/equivalence of their degree. It will be the responsibility of  

             the candidate to produce necessary documents in time. Commission will not consider any  

             representation about this.      

 
Application fee:   Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While candidates 

of   Ex-service man, Reserved and E.W.S. Category of Gujarat State & candidates who is physically 
disable have not to pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to 
apply in unreserved category and have to pay application fee.      

.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

         

                                                                                                                             (P. R. Joshi) 

                                                                                                                           Joint Secretary 

                                                                                         Gujarat Public Service Commission. 

 

 
 

 



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧. નાગહરકત્વ:- 
   ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) વતબેટ નો વનવાગવસત જે 
ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ,અથવા (ચ) મળૂ 
ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવૂગ પાહકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમાગ 
(મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, જેવા પવૂગ આહિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, 
ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરાંત ુપેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માાં આવતા 
ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

   નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં લેશે. અને જો 
વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની 
શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને બબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં અથવા ઓનલાઈન 
ફી રૂ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાની રહશેે. જ્યારે માજી સૈવનકો, અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો, શારીહરક અશક્તતા 
તથા આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાાં ફી જમા કરાવવાની રહશેે નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની 
નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમાાં જમા કરાવવાના નથી. પરાંત ુઅરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે 
રાખવાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ ટપાલ/આયોગની વેબસાઈટના માધ્યમથી અરજીપત્રક જમા કરાવવાનો સાંદેશો 
મળે ત્યારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની કચેરીમાાં મોકલવાનુાં રહશેે.  
(૨) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે અને 
પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

               (૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
    (૪) અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.  

    (૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો બબનઅનામત 
જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબન અનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 

    (૬) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે 
છે. 

            (૭) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે મહહલા 
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં  

                નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મહહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી 
રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 

(૮)  જાહરેાતમાાં માત્ર  મહહલા  ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ  અનામત હોય તો પણ જે તે  કેટેગરીમાાં પરુુષ ઉમેદવાર અરજી 
કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની વવચારણા 
થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા 
પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર  
પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં 
આવશે.(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુષ 
ઉમેદવારો પસાંદગી પામી શકે છે.) 

 



૩.  જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. 
પરાંત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય અને 
અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકતૃ અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ 
હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં 
આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના 
પ્રમાણપત્રમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને 
અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસહતાગ (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેવામાાં 
આવશે. 
 (૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગવેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

 
 ૪.વયમયાગદા:- 

(૧) ઉંમર મળૂ જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ(તા. ૩0/૧૧/૨૦૧૮)ના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી વયમયાગદા આપવામાાં આવેલ છે, તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 
૧ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ., અન.ુ જાવત. અને 

અન.ુ જનજાવત. ના તથા આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવાર 
પાાંચ વષગ  

૨ બબનઅનામત મહહલા ઉમેદવારો પાાંચ વષગ  

૩ ફક્ત મળૂ ગજુરાતના સા. અને શૈ. પ. વગગ, અન.ુ જાવત. અને 
અન.ુ જનજાવત. ના તથા આવથિક રીતે નબળા વગગના મહહલા 
ઉમેદવાર 

દશ વષગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ 
માટેની છુટછાટ કે જે પાાંચ વષગની છે 
તેનો સમાવેશ થાય છે, વધમુા વધ ુ૪૫ 
વષગ સધુીની મયાગદામાાં રહશેે) 

૪ માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા 
ત્રણ વષગ વધમુાાં વધ ુ૪૦  વષગ સધુીની 
છુટછાટ મળશે. 

 
૫. શૈક્ષબણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાગવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ(તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯)ના રોજ 
ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં 
પ્રમાબણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 

  (૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫)જાહરેાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા 
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકતૃતાની વવગતો આપવાની રહશેે. 

 
૬. અનભુવ :- 

(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ(તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૯)ના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ (તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ ના સાંદભગમાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષગ),  
 મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની વવગતો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ  
 



 
કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
અરજી કયાગ પછી અનભુવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંવત્રત ફકૅલેટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ 
અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

૭. અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ:- 
      (૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને 

જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારો પૈકી ઉમેદવાર જે 

વગગના હોય તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના 

ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં આપવામાાં 

આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ 
સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાાં” નહી 
થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) (અ) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજુરાતી 
નમનૂા ‘પહરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથવા ઉક્ત વવભાગના તારીખ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી વનયત કરાયેલ 
ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

       (બ)“ ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર ” નાણાકીય વષગ ૨૦૧૬-૧૭ થી ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 
ઈસ્ય ુકરાયેલ તથા તેની મહત્તમ અવવધ ઈસ્ય ુથયા-વષગ સહહત ત્રણ નાણાકીય વષગની રહશેે તેવો ઉલેલેખ 
કરવામા આવેલ હોય તેવુાં. નાણાકીય વષગ ૨૦૧૬-૧૭ મા ઈસ્ય ુકરાયેલ પ્રમાણપત્રની અવવધ તા: ૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ ના રોજ પરૂી થતી હોઇ વવશેષ સાંજોગોમા મળૂ જાહરેાત વખતે ૨૦૧૬-૧૭ન ુNCLC પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણાત ુહોઇ જાહરેાત રીઓપન વખતે પણ તેને માન્ય ગણવામા આવશે અને જો કોઇ ઉમેદવાર તા: ૦૧-૦૪-
૨૦૧૯ પછી અરજી કરે અને વષગ ૨૦૧૮-૧૯નુાં NCLC રજૂ કરે તો પણ ગ્રાહ્ય રાખવામા આવશે. પરાંત ુઆવુાં 
પ્રમાણપત્ર સાંબાંવધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલેલી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં 
જોઈએ. 

 નોંધ: ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વીકૃવત તથા સમયગાળા અને 
અવવધના અથગઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પહરપત્રોની જોગવાઈઓ આખરી ગણાશે.  

 (ક) પહરબણત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાનુાં 
રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં 
આવશે. અરજી સાથે  ગજુરાતી નમનૂા ‘પહરવશષ્ટ-ક’ અથવા ‘પહરવશષ્ટ-૪’ ને બદલે અંગે્રજી નમનૂા ‘Annexure-
A’ માાં  

  પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે કેમકે ‘Annexure-A’  ભારત સરકાર હઠેળ 
રોજગારી માટે આપવામાાં આવે છે, નહહ કે ગજુરાત સરકાર હઠેળ. જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા 
દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં 
આવશે અને તેઓને બબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહહ.   



 
      (ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની 

વવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને 
કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલેલી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષબણક 
રીતે પછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રહશેે. 

  (ઇ) ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષગની છે. પરાંત ુ ઉક્ત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અવવધ 
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈન્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંવધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયાં 
સાંબાંવધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા 
આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નહહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે 
તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. 
ઉન્નત વગગમાાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારની 
સ્વૈન્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે 
રહશેે. 
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  બબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની 
સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે 
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુવવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના 
આધારે પસાંદગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય 
રાખવામાાં આવશે નહી. 
 

૮. આવથિક રીતે નબળા વગગ(EWS):- 
(૧)   ભારતના બાંધારણમાાં થયેલ ૧૦૩મા સધુારા અન્વયે બાંધારણની કલમ ૧૫(૬) અને ૧૬(૬) અન્વયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા   

જે નાગહરકો હાલની અનામત નીતી અન્વયે અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે 
પછાત વગગમાાં સમાવેશ થતો નથી. તેવા મળુ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા વગોના નાગહરકો માટે ગજુરાત રાજ્ય  
હઠેળની મલુેકી જગા તથા સેવાઓ પરની વનમણ ૂાંકોમાાં અનામતનુાં ધોરણ ૧૦% ઠરાવેલ છે. 

(૨)   આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
      (૩)   ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમાાં આવથિક રીતે નબળા વગગની કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી આવથિક 

રીતે નબળા વગગની ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
         (૪)  જે જાહરેાતો Re-open કરવામાાં આવે તે જાહરેાતો અંતગગત મળૂ જાહરેાતમાાં જે ઉમેદવારોએ સામાન્ય (GENERAL) 

કેટેગરીમાાં અરજી કરી હોય અને હવે આવથિક રીતે અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર હોય (એટલે કે જે ઉમેદવારો હવે                           

EWS Category માાં આવતા હોય) તેમણે જે તે જાહરેાત અન્વયે પનુ: EWS Category  હઠેળ અરજી કરવાની રહશેે. મળૂ 

જાહરેાતમાાં જે ઉમેદવારોએ અરજી કરેલ છે અને જેમને આવથિક રીતે નબળા વગોના અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર નથી 
તેવા ઉમેદવારોએ સધુારેલ જાહરેાત અન્વયે ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહહ. અલબત્ત મળૂ જાહરેાતમાાં અરજી કરેલ ન 

હોય તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો સધુારેલ જાહરેાત અન્વયે અરજી કરી શકશે. ઉપલી વય મયાગદા માટે મળૂ 

જાહરેાતમાાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ ધ્યાને લેવાની રહશેે. જ્યારે શૈક્ષબણક લાયકાત અને અનભુવ માટે 
સધુારેલ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલેલી તારીખ ધ્યાને લેવાની રહશેે. 

 
 



 
       (૫) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના 

તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલેય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં 
Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં પહરવશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગત તેઓ EWS  Category હઠેળ 
આવે છે તે મતલબન ુપ્રમાણપત્ર)ના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે. 

 (૬)   આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોને પરીક્ષાફી અને અરજીપત્રકની હકિંમત ચકુવવામાાંથી મહુકત આપવાવામાાં 
આવેલ હોઈ ,આ ઉમેદવારો પાસેથી પરીક્ષા ફી અને અરજીપત્રકની  હકિંમત લેવાની રહશેે નહીં.  

 (૭)    આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાગદામાાં ૪૫ વષગ સધુી છૂટ છાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આવથિક 
રીતે નબળા વગોની મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામાાંઉપલી વય મયાગદામાાં ૪૫ વષગથી વધે નહહ તે રીતે ૧૦ વષગ સધુી 
છૂટ છાટ મળવાપાત્ર રહશેે.  

(૮)  આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવાર જો સરકારી કમગચારી હોય તો, ગજુરાત મલુેકીસેવા વગીકરણ અને ભરતી વનયમો, 
૧૯૬૭ ના વનયમ ૮(૫-૬) (૩) મજુબ ઉપલી વય મયાગદામાાં મળવાપાત્ર છુટ છાટ ઉપરોક્ત પેરા (૮) થી મળવાપાત્ર 
છુટ છાટ ઉપરાાંતની ગણવાની રહશેે. 

૯. માજી સૈવનક 
            (૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહશેે. 
            (૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. 
 
૧૦. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

          (ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક  અશક્તતા  ૪૦%  કે  તેથી વધ ુહોય તેવા  ઉમેદવારને જ  શારીહરક અશક્તતાનો  લાભમળવાપાત્ર રહશેે.  
શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) શ્રવણની ખામી (૨) હલન ચલન અશક્તતા અથવા મગજનો 
લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુાં. 

(ગ) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય, પરાંત ુજગ્યાની   ફરજોને 
અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે  અરજી કરી 
શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 

 (ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર 
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સવુપ્રટેન્ડેન્ટ /વસવવલ સર્જન/મેડીકલ 
બોડગદ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ 
કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ 
મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

        (ચ) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં અરજી કયાગની તારીખ બાદ ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇ પણ તબકે્ક જે કોઇ 
ઉમેદવાર “Physical Disabled”  (શારીહરક અશક્ત) બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજો/પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેવા 
ઉમેદવારની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા 
ઉમેદવારને “PD” (શારીહરક અશક્ત) ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાત્ર તમામ લાભ/છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે. આવા  લાભો 
કે છૂટછાટ ભરતી પ્રહક્રયાના પણુગ થયેલ તબક્કા માટે પશ્વાદવતી અસરથી આપી શકાશે નહહ.  

 
૧૧. મહહલા ઉમેદવાર 

 મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના 
(category)પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 

 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ, માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલેપો પૈકી એક થી વધ ુ
વવકલેપોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વવકલેપો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે. 

 



 
૧૨. વવધવા ઉમેદવાર 
          (૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી”    
          એમ દશાગવવુાં . 

 (૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં અન્યથા“    
  લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાગવવુાં . 
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો  
 અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડેવવટ રજુ કરવાની રહશેે.   

 (૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં 
આવશે. 

   (પ) કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વવધવા‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ   
   અથવા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલેલી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક   
   “વવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી     
   પ્રહક્રયાના જે પણ તબકકા બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને ‘’ વવધવા મહહલા ઉમેદવાર ‘’ તરીકેના   
   લાભ આપવામાાં આવશે.   
 

૧૩. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવતા 
અવધકારીઓ/કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના 
વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી 
અરજી મોકલવાની છેલેલી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે 
તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી  
મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

 
૧૪. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી / અધગ સરકારી / સરકાર હસ્તકની 
સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો 
ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

૧૫. ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદવારનેસરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ 
કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહશેે. 

 
૧૬. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
         (૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસાંદગીની પહક્રયા અનસુરવાની થાય છે. જે માટે The Gujarat Public 

S ervice Commission Procedure (Amendment) Rules 2016, અનસુાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાથવમક કસોટી અને 
રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગણુક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોની 
રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. 
પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે, અને ઉમેદવારોએ સ્વ ખચે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુાં 
રહશેે 

 



 
         (૨) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા 

ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારોના પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ હશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્રતા નક્કી કરવા અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી. 

        (૩)પ્રાથવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગણુ માટે ૧૦૦ પ્રશ્નો રહશેે અને સબાંવધત વવષયના ૨૦૦ ગણુ માટે ૨૦૦ 
પ્રશ્નો રહશેે. 

        (૪)ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા 
ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ 
ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર 
ગણી કુલ ૧૦૦ ગણુમાાંથી ગણુ આપવામાાં આવશે. 

સ્પષ્ટીકરણ :- જો ઉમેદવારે પ્રાથવમક કસોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી ૧૫૦ ગણુ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી 
૬૦ ગણુ મેળવશે તો લેબખત પ્રાથવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગણુભાર મજુબ ૨૫ ગણુ અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૫૦ ટકા 
ગણુભાર મજુબ ૩૦ ગણુ એમ કુલ ૫૫ ગણુ થશે.  

       (૫) સીધી પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત માટે કુલ જગ્યાની સાંખ્યા સામે નોંધાયેલ કુલ 
Online Applications (Duplicate Applications બાદ કયાગ  પછીની Valid Online Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતા 
વધ ુહોય ત્યારે તે જાહરેાત અન્વયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી યોજવામા આવશે અને પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામના આધારે  
ઉમેદવારો પાસેથી અરજીપત્રક અને જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવી આગળની કાયગવાહી કરવામા આવશે. પરાંત ુ જો સીધી 
પસાંદગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત અન્વયે નોંધાયેલ કુલ Online Valid  Applications ની 
સાંખ્યા ૨૫ કે તેથી ઓછી હોય તો આયોગનો આદેશ મેળવી નોંધાયેલ   બધા જ ઉમેદવારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા 
જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ જરૂરી તમામ દસ્તાવેજ માંગાવી પ્રથમ અરજી ચકાસણી કયાગ બાદ પ્રાથવમક કસોટી 
યોજવામા આવશે 

    (૬) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R . S heet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C , D અને E  એમ પાાંચ વવકલેપ આપવામાાં 
આવશે, પાાંચમો વવકલેપ E  ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ વવકલેપો ખાલી રાખ્યા હોય (encode 
કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપવામાાં આવશે. અને 
જો પાાંચમો વવકલેપ E   ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગણુ કાપવાના રહશેે. અથાગત માત્ર E   ‘Not 
attended’  વવકલેપ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગણુ કાપવામાાં આવશે નહીં.  

   (૭) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ 
નીચે મજુબ અનસુરવાનુાં રહશેે.   

     કુલ જગ્યાઓ                           કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર                                                                                         
                                                                ઉમેદવારોનીસાંખ્યા 

         ૦૧                                                     ૦૬ 
         ૦૨                    ૦૮ 
         ૦૩                    ૧૦ 
        ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                   કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા  
      (૮) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. તેમજ ઉપયુગક્ત કોલમમાાં દશાગવેલ સાંખ્યા 

પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે તેથી 
ઓછા ગણુ હશે તો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 

      (૯) જાહરેાતમાાં ઠરાવેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાાં વધ ુ શૈક્ષબણક લાયકાત અને/અથવા વધ ુ અનભુવ 
અને/અથવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગહદત કરી શકશે. 

       (૧૦ ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદવારના એકાંદર દેખાવ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેવામાાં આવશે 
અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચાગ વવચારણા કયાગ 
બાદ સવાગનમુતે ગણુ આપશે. 



 
             (૧૧) માજી સૈવનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેગરીના માજી સૈવનક 

તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળવતા હશે તેમને સબાંવધત 
કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ  

          કેટેગરીઓ માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી     
          સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબાંવધત કેટેગરીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી કરવામાાં આવશે. 
        (૧૨) મહહલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકા નુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદગી પદ્ધવત અનસુરવાની રહશેે અને 

રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમેદવારોથી વધ ુ
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમેદવારોની 
પ્રવતક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગણવામાાં આવશે આ જોગવાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. બબન અનામત 
વગગના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વગગના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામાાં આવશે.   

 
૧૭. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
        (૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં રહશેે. 
        (૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-વપતા ની વાવષિક 

આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે 
ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ 
મલુાકાતના હદવસે વનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

      (૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહશેે. જો 
ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

૧૮. નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાગવેલ વવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 

      (૭) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સા.શૈ.પ.વગગ, આવથિક રીતે નબળા વગો(E.W.S)  તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા 
ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

 (૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુ તેના સમથગનમાાં 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો સમયગાળો, મળુપગાર,કુલપગાર 
અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર પેડ ઉપર ન હોય. 

(૧૨)   ઓન લાઈન જાહરેાતની અરજી કરવાની રીત  ક્રમાાંક: ૧૫ નીચે સચુવેલ  (ઉમેદવારોને સબાંવધત) પ્રમાણપત્રો / અને જેના 
આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય તેવા લાગ ુ પડતા આધાર પરુાવાની પ્રમાબણત કરેલ નકલો આયોગને 
મોકલવામા આવેલ અરજીપત્રક સાથે જોડેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે. 

૧૯. વનમણકૂ:-  
(૧)    ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં વનમણકૂ માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રી ના સાંબાંવધત વવભાગને આયોગ દ્વારા 

ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂ પત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અથવા તેની  
 



 
         સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતો વખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં 

ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨)      વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર  
         આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩)    ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનભુવ/ઉંમર વગેરેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય 

માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂપણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા 
ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે, 
તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા. 

૨૦. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી દશાગવવી 

નહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં 
કોઇપણ સાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/બનાવટી 
દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ 
પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસાંગતતા જણાય તો તે વવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર 
આયોગ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો, 

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,   
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, ગાઇડ, 

કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે 
અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

 (૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક ઇજા 
પહોચાડવી, અથવા 

 (૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલેલેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કતૃ્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા  
        આડકતરી રીતે આયોગ પરદબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય, ફોજદારી 

કાયગવાહીનેપાત્ર બનશે. 
         (ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા 
         (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧)આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને 
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને 

        (ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે. 
 (૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 
    (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
    (ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંગે બચાવનામુાં- હકીકત રજુ કરવા અને 
    (૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  
  
                                                                                            (પી. આર. જોષી) 
                                                                                            સાંયકુત સબચવ  
                                                                                     ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ.  
 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર                
તા:-૧૮-૦૩-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા:૧૮-૦૪-૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) 
થી (૧૭) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.  

(૧)  સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે. 

સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને 

ત્યારબાદ Apply Now બટન ન્ક્લક કરવુાં. 
(૩)   ASSISTANT INSPECTOR OF MOTOR VEHICLE CLASS-3, ઉપર click કરવાથી જગ્યાની  વવગતો 

મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ 

“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત 

ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વવગત લખવી 
જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click કરવુાં અને 

પોતાની શૈક્ષબણક વવગતો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માગતા હોવ 

તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module માાં 

સમાવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે 

વધારાના અનભુવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી. 
(૯) તેની નીચે “Self declaration” માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate  

થશે. જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ સાથેના 
કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે, 

આ સવુવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ 

સવુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં.  
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને 

તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અને signature upload કરવાના છે. 

(ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને 

૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature 

.jpg Formatમાાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Browse ” Button પર  

 

 

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


 

            Click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ  

      છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાાં 
“Upload “Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload 

કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth 

Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application 

દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધુારો 
કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહલેા 
કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ 

સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. 
Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં 
“confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે 

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

અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે વવકલેપ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  

        ૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક 

કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની 
સવુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તા:-૧૮-૦૪-૨૦૧૯, 

૧૩:00  કલાક સધુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  

     ૨. ઓનલાઇન ફી :- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં. અને વવગતો ભરવી અને ત્યાાં 
“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ વવકલેપોમાાં “Net Banking for fee”  અથવા “ 

Other Payment Mode”ના વવકલેપોમાાંથી યોગ્ય વવકલેપ પસાંદ કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી 
જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આવશે અને  E-Receipt  

મળશે.  જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો  Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ 

જોવા મળશે.  

(૧૫)    સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ/ E-Receipt  તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક  સાથે જોડવાના 

આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાબણત  કરીને, નીચે મજુબ લાગ ુ પડતા ક્રમાાંનસુાર અચકુ  જોડીને 

આયોગને કામચલાઉ પહરણામ પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખથી હદન-૭ માાં આર.પી.એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી 

મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

         (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨)  જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્રની 
નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહહ (૩)  વનયત  શૈક્ષબણક લાયકાતના 
ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ (૪)  ડીગ્રીના અંતીમ વષગની માક્સીટની નકલ (૫) અનભુવના પ્રમાણપત્ર 

નકલ ( જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) (૬) સાંશોધન પત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ  

 

 



   

        મજુબ જરૂરી હોય તો) (૭) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પરણીત મહહલા 
ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્િેશનની નકલ (૮) વવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી 
એફીડેવીટની નકલ  (૯) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના 
પરીપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબન ુ પ્રમાણપત્ર (૧૨) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા આધાર/ પરુાવા.   

(૧૬) અનામત વગગના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં અને તેઓએ  અરજીપત્રક સાથે જોડવાના 
આવશ્યક પ્રમાણપત્રો સ્વયાં પ્રમાબણત  કરીને, નીચે મજુબ લાગ ુ પડતા  ક્રમાાંનસુાર અચકુ  જોડીને 

આયોગને કામચલાઉ પહરણામ પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખથી હદન-૭ માાં  આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી 
મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

        (૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી કે્રડીટ સટીની 
નકલ (૩) જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે વનયત થયેલ સમય 
ગાળામા મેળવેલ વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-ક મજુબનુાં/નવા વનયત થયેલ નમનુા- પહરવશષ્ટ- (૪) નોન 
ક્લીમીલેયર પ્રમાણપત્ર(અંગેજીમા અપાત ુ એનેક્ષર-એ માન્ય નથી.) (૫) વનયત  શૈ.લા ના ડીગ્રી 
પ્રમાણપત્રની નકલ (૬) ડીગ્રીના અંતીમ વષગની માકગસીટની નકલ (૭) અનભુવના પ્રમાણપત્ર નકલ 
(જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) (૮) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી 
ગેઝેટની નકલ/પહરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્િેશન નકલ (૯) વવધવા મહહલા ઉમેદવારના 
હકસ્સામા પનુ: લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૦) આવથિક રીતે નબળા વગગ માટે વનયત 
થયેલ પ્રમાણપત્ર  (૧૦) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર/પરુાવા.   

(૧૭) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલેલી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે 
માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલેલી 
કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલેલી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે 
વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલેલી અરજી 
માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં 
આવશે નહીં.  

અરજી ફી : 
  (૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો 

રહશેે. અને ફી ભયાગ અંગેનુાં ચલણ મેળવી ને અરજીપત્રક સાથે જોડીને  રજુ કરવાનુાં રહશેે.  
        અને જો  ફી ઓન લાઈન ભરેલ હોય તો e-receipt ની “Print” કાઢી લેવાની રહશેે અને અરજીપત્રક 

સાથે જોડીને  રજુ કરવાની  રહશેે 
   (૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. 
   (3)  શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની રહતેી નથી.   
   (૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી     
        ભરવાની રહશેે નહીં. તે વસવાયના ધોરણો બબન અનામત વગગના લાગ ુપડશે.  
 
 



 
   (૫) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ 

સાંજોગોમાાં પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ  
        ઓહફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગર કે પે 

ઓડગરના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 
           ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ 

ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા 
નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

 
 
નોંધ : સહાયક મોટર વાહન વનરીક્ષક, વગગ-૩, ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, પહરક્ષા વનયમો, અરજીપત્રક સાથે 

જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી , વય મયાગદામાાં છુટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને 
પાત્ર છે તેની વવગતો, પહરવશષ્ટ ’ક’, પહરવશષ્ટ ’ગ’ તથા ANNEXURE-KH નો નમનૂો, સરકારી 
કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ વવગતો 
આયોગની કચેરીના નોટીસબોડગ અને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in   ઉપર 
જોવા મળશે. 

                                                
                                                                      
                       (પી. આર. જોષી) 
                     સાંયકુ્ત સબચવ 

     તા.- ૧૫-૦૩-૨૦૧૯                                                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ. 
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