
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

શાખાાઃ-આર-૧ 

જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૧૪૧/૨૦૧૫-૧૬, માર્ગ અન ેમકાન વિભાર્ હસ્તકની મદદનીશ ઈજનેર (વવદ્યતુ), વગગ-૨ ની 
કુલ-૧૦ જગ્યાઓ માટે ઉમેદિારો પસાંદ કરિા તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં ઓનલાઈન ઉમેદિારી કન્ફમગ કરિા જણાિિામાાં આિે છે. 
જગ્યાનુાં નામ:-મદદનીશ ઈજનેર (વિદ્યતુ), િર્ગ-૨ની કુલ-૧૦ જગ્યાઓ (નીચ ેદશાગવ્યા મજુબ) :- 

ક્રમ કેટેગરી કુલ સખં્યા કુલ જગ્યા પૈકી મહહલા માટે અનામત જગ્યા 
૧ બબન અનામત (સામાન્ય) ૦૭ ૦૨ 
૨ સા.અને શૈ.પ. િર્ગ ૦૨ ૦૧ 
૩ અન.ુજાવત ૦૧ ---- 

 કુલ ૧૦ ૦૩ 
નોંધાઃ-  ૧. મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જે તે કેટેર્રીમાાં જો મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે 
જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદાિારને ફાળિી શકાશે. 
૨. બબન અનામત કેટેર્રીની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા 
સા.શૈ.પ.િર્ગ અન ેઅન.ુજાવત માટેની કુલ જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર 
પસાંદર્ી જે તે કેટેર્રીના ઉમેદિારો તથા તે પૈકી મહહલા ઉમેદિારોએ પસાંદર્ીની પ્રહક્રયા દરમ્યાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ 
અને આયોર્ે સાંબાંવધત સેિાની કાયગક્ષમતા જાળિી રાખિા વનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરિામાાં આિશે. 
૩. અનામત કક્ષાના ઉમદેિારો બબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સાંજોર્ોમાાં તઓેને બબન-
અનામતની કક્ષા માટેના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
૪. કુલ જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત નથી. પરાંત ુO.L. (One 
Leg affected) અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુઅન ે ૧૦૦ ટકા સધુીની શારીહરક 
અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર છે. 
 

શૈક્ષણિક લાયકાત:- (૧) ભારતમાાં કેન્ર અથિા રાજ્ય અવધવનયમ અન્િયે સ્થાપેલ અથિા સાંલગ્ન હોય તેિી કોઇપણ 
યવુનિવસિટીમાાંથી અથિા યવુનિવસિટી અનદુાન આયોર્ અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ અન્િયે કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત 
શૈક્ષબણક સાંસ્થા અથિા યવુનિવસિટી તરીકે માન્ય જાહરે થઇ હોય તેિી સાંસ્થામાાંથી પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યતુ ઇજનેરી  
(ઇલેક્રીકલ એન્ન્જવનયહરિંર્)ની પદિી ધરાિતા હોય અથિા સરકારે માન્ય કરેલ તેને સમકક્ષ શૈક્ષબણક લાયકાત 
ધરાિતા હોય. 
(૨) ગજુરાત મલુ્કી સેિા િર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માાં વનયત થયા પ્રમાણ ે કોમ્પ્યટુર 
એન્પ્લકેશનની પાયાની જાણકારી ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
(૩) ગજુરાતી અને/અથિા હહન્દીનુાં પયાગપ્ત જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ.  

પગાર ધોરિ:- રૂ. ૯,૩૦૦–રૂ. ૩૪,૮૦૦  (ગ્રેડ પે રૂ. ૪,૬૦૦/-) 
ઉંમર :- પ્રસ્તતુ જગ્યાના ભરતી વનયમો અનસુાર ઉપલી િયમયાગદા ૩૦ િષગની છે. પરાંત ુ ગજુરાત સરકારના 
જાહરેનામા ક્રમાાંક: જીએસ/૩૩/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/જી-૫ અનસુાર ઉપલી િયમયાગદામાાં ૦૫ 



િષગની છૂટછાટ મળિાપાત્ર હોઇ ૩૫ િષગ સધુીના ઉમેદિાર અરજી કરી શકશે. ઉપલી િયમયાગદામાાં છૂટછાટ િધમુાાં િધ ુ૪૫ 
િષગની મયાગદામાાં રહશેે. 
(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં ઉપલી િયમયાગદા આપિામાાં આિેલ છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
૧ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જાવત તથા સામાજજક અને 

શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારો  
પાાંચ િષગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામાાં) 

૨ બબન અનામત મહહલા ઉમેદિારો પાાંચ િષગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામાાં) 
૩ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જાવત તથા સામાજજક અને 

શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો 
દસ િષગ (આ છૂટછાટમાાં, મહહલા માટેની છૂટછાટ કે જે 
પાાંચ િષગની છે, તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે, િધમુાાં િધ ુ
૪૫ િષગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત 
ઉમેદિારો 

લશ્કરમાાં બજાિેલ સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િષગ(િધમુાાં 
િધ ુ૪૦ િષગની મયાગદામાાં) 

૫  શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો (જોર્િાઇ-૦૯ માાં આપેલ વિર્તને આવધન):- O.L. (One Leg affected) 
અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુ અને ૧૦૦ ટકા સધુીની શારીહરક અશક્તતા 
ધરાિતા ઉમેદિારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ િષગ સધુીની છૂટછાટ 
મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. 

૬  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણ ે અથિા હાંર્ામી 
ધોરણે સળાંર્ છ માસ સધુી 
કામર્ીરી બજાિતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગિેલ 
િયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેિા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંરે્લ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા 
લાગ ુપડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય 
પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખતેી વિષયક,પશ ુ બચહકત્સાની પદિી કે હડપ્લોમાની 
જગ્યા પર વનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાાંની આિી લાયકાતિાળી 
જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન 
હોય ત્યારે જે સાંિર્ગમાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા 
કમગચારીન,ે તેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અથિા િધમુાાં િધ ુપાાંચ િષગની 
છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     

નોંધ: (૧) જો જાહરેાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા કરતાાં મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા િધ ુ હશે તો જરૂર જણાયે આયોર્ દ્વારા 
પ્રાથવમક કસોટી યોજિામાાં આિશે. 
(૨) જો આયોર્ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અને મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા ધ્યાને લતેા પ્રાથવમક કસોટી યોજિાનો પ્રસાંર્ 
ઉપસ્સ્થત થશ ેતો, પ્રાથવમક કસોટીના ગણુ ફ્કક્ત રૂબરૂ મલુાકાત માટે ઉમેદિારોની સાંખ્યા મયાગહદત કરિાના હતે ુમાટે જ 
ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં લિેામાાં આિશે નહીં. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોર્ની સ  ચનાઓ/ ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગિેલ કેટેર્રીિાઇજ જગ્યાની સાંખ્યાને ધ્યાને 
લઇ નીચે મજુબ અનસુરિાનુાં રહશેે: 
    કુલ જગ્યાઓ           કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર ઉમેદિારોની સાંખ્યા 
         ૦૧                               ૦૬ 
         ૦૨                               ૦૮ 
         ૦૩                               ૧૦ 
         ૦૪ કે તેથી િધ ુ                            કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા   
(૪) જે યવુનિવસિટી દ્વારા ટકાિારી આપિામાાં આિતી નથી તેિા ઉમેદિારોએ ટકાિારી ર્ણિા માટેની ફોમ્યુગલા/ 
આધાર અરજી સાથે રજુ કરિાના રહશેે.  
(૫) જો ઉમેદિારે વિદેશની યવુનિવસિટીની હડગ્રી મેળિેલ હશે તો તેિી હડગ્રીની  ભારતમાાં માન્યતા / સમકક્ષતા ર્ણિા 
બાબતનો આધાર/પ  રાિો રજ  કરિાનો રહશેે.  
       સાંયકુત સબચિ  
                                                                         ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્   



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                         R-1 BRANCH 

 

The Candidates holding the  qualification mentioned below are requested to confirm  their candidature for 

the posts of the Assistant  Engineer (Electrical), Class-II, Under Road and Building Department (Advt.    

No. 141/2015-16) during Date:01/02/2016, 13.00 p.m. to Date:16/02/2016 ,13.00  p.m.  

 

Total No. of vacancy:-10 (As Bellow)  

 

No. Category Total vacancy Out of total Posts reserved for 

Women  

1 GENERAL 07 02 

2 S.E.B.C 02 01 

3 S.C. 01 ---- 

 Total 10 03 

 

Note:- 

(1) In case of non-availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved 

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

 

(2) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof as well 

as selection to the posts of SEBC and SC Categories and posts reserved for women candidates thereof 

Shall be made on the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective categories 

and also women candidates of that category and on the basis of qualifying standard prescribed by the      

commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

 

(3) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category 

and the criteria will be applicable as per Unreserved Category. 

 

(4) No post is reserved for Physically Handicapped, but who are O.L. (One leg affected) or H.H. (Hearing 

Handicapped) having disability of 40% and above and up to 100% can apply. 

 

E.Q :- (1) Possess a degree in Electrical Engineering obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or State Act in India, or any other educational institution  recognized 

as such or declared to be deemed as  University under section 3 of the University Grants Commission 

Act,1956; or possess an equivalent  qualification recognized by the Government. 

        

(2) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

       

(3) Possess adequate knowledge of Guajarati and/or Hindi. 

 

PAY:- Rs.9300-34800 ( Grade pay- Rs. 4600)    

 

AGE :-Not more than 35 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Upper Age limit shall be relaxed as under: 

Note:(1) If the number of the candidates available for interview test is more than requirement Preliminary 

Test will be held. 

(2)  If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of posts and 

applications received, the marks obtained by the candidates in the Preliminary Test shall be considered for 

shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall not be considered for final 

selection. 

(3)  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    Candidates to be called for an interview 

       01       06 

       02       08 

       03       10 

       04   & more     03 times of the post 

(4)  The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of 

marks is not given by the University. 

(5)  The candidates having qualification from foreign Uni. should produce necessary documents/proof 

regarding the recognition/equivalence of their degree. 

  

 

        Joint Secretary  

   Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

1 

 

  S.C. and S.E.B.C. Category of Gujarat origin 05 Years (Maximum up to 45 years)  

2  Women Candidates belonging to Unreserved 

 Category 
05 Years   (Maximum up to 45 years) 

 

3  Women Candidates belonging to  S.C. and 

S.E.B.C. category of Gujarat origin 

 10 Years (maximum up to 45 years .Including 

/Inclusive Five years relaxation for women) 

 4   Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O. Length of Military Service plus three years, 

up to 40 years. 

5 Physically Disabled : In the case of physically handicapped candidates ,who are O.L.(One Leg 

affected) or H.H. (Hearing Handicapped)  having disability 40% and above and up to 100% shall 

be considered as suitable for applying in the advertisement, shall get  10 years relaxation in the 

age limit subject to his / her ability for age relaxation according to Govt. Rules. No relaxation is 

available to the candidates possessing other than the prescribed physical disabilities. 
6   A candidate who is already in      

Gujarat Govt. service, either as a 

permanent or a temporary officiating 

continuously for six months and had 

not crossed age limit prescribed for 

the advertised post at the time of his 

first appointment. 

  (i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications,  the upper age limit shall not apply. 

  (ii) If experience is not prescribed as one of the 

qualifications and a Govt. servant appointed to a post 

requiring a Medical, Engineering, Veterinary or 

Agriculture degree or diploma and who applied for any 

such post, the upper age limit shall not apply. 

  (iii) If experience is not prescribed as one of the 

qualifications in the advertisement, Govt. servants who 

are working on the post from which an employee can be 

promoted to the post so advertised, be entitled to 

relaxation of 5 years, or to the extent of equal number of 

years for which service has been put in by him, 

whichever is less. 



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
 
૧. નાગહરકત્વ:- 
 ઉમેદિાર, 
(ક) ભારતનો નાર્હરક અથિા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા (ર્) ભ  તાનનો પ્રજાજન અથિા (ઘ) વતબેટ નો 
વનિાગવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આિલેા હોિા 
જોઇએ,અથિા (ચ) મ  ળ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ  િગ 
પાહકસ્તાન(બાાંગ્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેિા પ  િગ આહિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાાંજાનીયા, જાાંબીયા, મલાિી, જૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ.પરાંત ુ
પેટાક્રમાાંક (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)માાંઆિતા ઉમેદિારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક આયોર્ વિચારણામાાં લેશે. 
અને જો વનમણ  ક માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણ  ક આપશે. 
 
૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતાાં િધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ અરજી કરિાની રહશેે 
અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 

               (૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે નહી. 
(૩) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી.  
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાાં આિા ઉમેદિારો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૫) જાહરેાતમાાં મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મહહલા ઉમેદિારો અરજી 
કરી શકે છે. 

               (૬) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે મહહલા 
ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુાં 
નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદિારોની પસાંદર્ી માટે વિચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મહહલા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી 
રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદિાર પણ પસાંદર્ી પામી શકે છે.) 
(૭) જાહરેાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પરુુષ ઉમેદિાર અરજી 
કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી માટે પરુુષ ઉમેદિારોની વિચારણા 
થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા 
પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો તમેન ેજ પ્રથમ વિચારણામાાં લેિાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદિાર 
પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં 
આિશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને૦૮ મહહલા ઉમેદિાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ 
પરુુષ ઉમેદિારો પસાંદર્ી પામી શકે છે.) 
 



૩.    જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોર્ જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખ ે
છે. પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉમેદિારમાને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપલે િય અને 
અવધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે 
જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મ  ળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ 
રજ કરિામાાં આિેલ પરુાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ.એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય 
અને અવધિાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસહતાગ (credibility)ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ દ્વારા 
લેિામાાં આિશે. 
(૨)ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

 ૪.વયમયાગદા:- 
(૧) ઉંમરઅરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતમાાંઉપલી િયમયાગદા આપિામાાં આિેલ છે,તેમાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે. 
 
૧ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જાવત તથા સામાજજક 

અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારો  
પાાંચ િષગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામાાં) 

૨ બબન અનામત મહહલા ઉમેદિારો પાાંચ િષગ (િધમુાાં િધ ુ૪૫ િષગની મયાગદામાાં) 
૩ મળુ ગજુરાતના અનસુબુચત જાવત તથા સામાજજક 

અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો 
દસ િષગ (આ છૂટછાટમાાં, મહહલા માટેની છૂટછાટ કે જે 
પાાંચ િષગની છે, તેનો સમાિેશ થઇ જાય છે, િધમુાાં િધ ુ
૪૫ િષગની મયાગદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૪ માજી સૈવનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહહત 
ઉમેદિારો 

લશ્કરમાાં બજાિેલ સેિા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ િષગ(િધમુાાં 
િધ ુ૪૦ િષગની મયાગદામાાં) 

૫  શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો (જોર્િાઇ-૦૯ માાં આપેલ વિર્તને આવધન):- O.L. (One Leg affected) 
અથિા H.H. (Hearing Handicapped) ની ૪૦ ટકા કે તેથી િધ ુઅને ૧૦૦ ટકા સધુીની શારીહરક અશક્તતા 
ધરાિતા ઉમેદિારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડગના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ િષગ સધુીની છૂટછાટ 
મળિાપાત્ર રહશેે. આ વસિાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી. 

૬  ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમાાં 
કાયમી ધોરણે અથિા હાંર્ામી 
ધોરણે સળાંર્ છ માસ સધુી 
કામર્ીરી બજાિતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગિેલ 
િયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેિા કમગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ માાંરે્લ હોય તો ઉપલી િયમયાગદા 
લાગ ુપડશે નહીં (૨) જાહરેાતમાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન હોય 
પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિષયક,પશ ુ બચહકત્સાની પદિી કે હડપ્લોમાની 
જગ્યા પર વનમણ  ાંક પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાાંની આિી લાયકાતિાળી 
જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુપડશે નહીં 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત તરીકે માાંરે્લ ન 
હોય ત્યારે જે સાંિર્ગમાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા 
કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અથિા િધમુાાં િધ ુપાાંચ િષગની 
છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે.     



૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:- 
(૧)ઉમેદિાર જાહરેાતમાાં દશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
(૨)ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩)ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ િષો/સેમેસ્ટર) અને પદિી પ્રમાણપત્રોની 
સ્િયાં પ્રમાબણત નકલ રજુકરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામાાં આિશે નહી. 
(૪)શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશ ેનહી. 
(૫)જાહરેાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો આિા 
ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વિર્તો આપિાની રહશેે. 
૬. અનભુવ :- 
(૧)માાંર્ેલ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિ ેતે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભુિ ર્ણિામાાં આિશે. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનભુિ દશાગિેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભુિનો સમયર્ાળો (હદિસ, માસ, િષગ), મ  ળ 
પર્ાર અને કુલ પર્ારની વિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનભુિની વિર્તો સાથેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરિાનુાં 
રહશેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં આિશ ે
નહીં.અરજી કયાગ પછી અનભુિના નિા પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંવત્રત ફકૅલ્ટી તરીકે ઉમેદિારે મેળિેલ 
અનભુિ માન્ય અનભુિ તરીકે ર્ણત્રીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં. 
૭. અનસુણૂિત જાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મ  ળ ગજુરાતના અનસુ  બચત જાવત તથા સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને જ અનામત 
િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુ  બચત જાવત તથા સામાજજક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી ઉમદેિાર જે િર્ગના હોય તેની વિર્ત 
અરજીપત્રકમાાં અચ  ક આપિી. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકની સાંબાંવધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત િર્ગના 
ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. 
(૪) અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 
આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ  ક સામેલ કરિાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થિાને પાત્ર 
બનશે. 
(૫)  સામાજજક અને શકૈ્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તઓેનો સમાિેશ “ઉન્નત િર્ગમાાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંર્ેનુાં સામાજજક 
ન્યાય અન ેઅવધકાહરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-(ક) (ગજુરાતીમા)ં નમનુામાાં 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. ‘’આ પ્રમાણપત્ર ત્રણ નાણાાંકીય િષગ દરમ્યાન મેળિેલ હોવુાં જોઇએ, જેમાાં જાહરેાત 



પ્રવસધ્ધ થયેલ હોય ત ેનાણાાંકીય િષગનો પણ સમાિશે થયેલ હોિો જોઇએ. ઉન્નત િર્ગમાાં સમાિેશ ન થતો હોિા અંર્ેનુાં 
પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આિકના સાંદભગમાાં આપિામાાં આિતુાં હોિાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજ  કરતી િખતે 
ઉમેદિારની માતા-વપતાની આિકમાાં ફેરફાર થતો હોય તો ઉમેદિારે/ અરજદારે સ્િયાં આિા િધારા-ઘટાડાની 
પ્રમાબણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરિાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગ 
બાદ, સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ હોય તેની જાણ અતે્રની કચેરીને પણ કરિાની રહશેે. જે ઉમેદિાર / 
અરજદાર આિી સ્િૈન્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આિકમાાં િધારો છૂપાિશે તો તેને મળેલો લાભ રદ કરિાપાત્ર ઠરશે અને 
આયોર્ દ્વારા કરિામાાં આિતી કાયદેસરની કયગિાહીને પાત્ર બનશે.” પહરણીત મહહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર 
તેમના માતા-વપતાની આિકના સાંદભગમાાં રજુ કરિાનુાં રહશેે,જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં 
આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરિામાાં આિશે.અરજી સાથે પહરવશષ્ટ(ક)ના બદલ ેAnnexure -
A (અંગ્રજેીમાાં) રજુ ાં કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરિામાાં આિશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી 
માટેનુાં છે. જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ -ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય 
ર્ણિામાાં આિશે અને બબનઅનામત જગ્યા માટે પણ વિચારણામાાં  લેિામાાં આિશે નહીં. 
(૭)  સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો  બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારોની સાથે 
વનયત ધોરણો (અથાગત િયમયાગદા ,અનભુિની લાયકાત, બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના 
કરતાાં િધ ુ વિસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસિાય પોતાની ગણુિત્તાના આધારે પસાંદર્ી પામે તો 
બબનઅનામત જગ્યાની સામ ેર્ણત્રીમાાં લેિાના થાય છે. 
(૮) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંર્ ેજે વિર્ત દશાગિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય રાખિામાાં 
આિશે નહી. 
૮. માજી સૈવનક 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ  ક મોકલિાનીરહશેે. 
૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રકમાાં વિર્તો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુહોય તેિા ઉમેદિારન ેજ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળિાપાત્ર રહશેે.  
શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧)અંધત્િ અથિા ઓછી રષ્ષ્ટ (૨) શ્રિણની ખામી (૩) હલન 
ચલન અશક્તતા અથિા મર્જનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગિવુાં. 
(ર્) જાહરેાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરાંત ુજગ્યાની ફરજોને 
અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણલે હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી 
શકશે. આિા પ્રસાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમાાં સામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર 
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી વનયત થયલે નમ  નામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સવુપ્રટેન્ડને્ટ /વસવિલ સર્જન/મેડીકલ 
બોડગદ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ  ક મોકલિાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ 
કરિામાાં નહીં આિલે હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ 
મળિાપાત્ર થશ ેનહીં. 
 
 



૧૦. મહહલા ઉમેદવાર 
 મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે 
કક્ષાના (category)પરુુષ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે. 
જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િર્ગ, માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી 
એક થી િધ ુ વિકલ્પોમાાં થતો હોય તેિા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વિકલ્પો પૈકી જેમાાં િધ ુલાભમળિાપાત્ર હશે તે 
મળશે. 

 
૧૧. વવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજીપત્રકમાાં ત ેકોલમ સામ ે “હા” અિશ્ય લખવુાં અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ 
દશાગિવુાં . 
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામ ે“હા” અચ  ક લખવુાં અન્યથા“ લાગ ુ
પડતુાં નથી” એમ દશાગિવુાં . 
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 
સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એહફડવેિટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૪)વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરિામાાં 
આિશે. 
(પ)   કોઇ મહહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે ‘’વિધિા ‘’  ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ અથિા 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા તઓે રજુઆત કરે તો તેની રજુઆત મળ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબકકાની બાકી હોય તે તબકકાથી જ તેિા મહહલા ઉમેદિારને ‘’ વિધિા મહહલા 
ઉમેદિાર ‘’ તરીકેના લાભ આપિામાાં આિશે. ‘’  
૧૨. ના વાધંા પ્રમાિપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેિા બજાિતા અવધકારીઓ/ 
કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના 
વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચ  ક કરિાની રહશેે.જો ઉમેદિારના વનયોક્તા તરફથી 
અરજી મોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસમાાં અરજી કરિાની પરિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશ ે
તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે. 
(૨)કેન્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારનીનોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત અરજી 
મોકલિાની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણ  ક અવધકારીનુાં ‘ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર’ રજુ કરિાનુાં રહશેે. 
(૩)રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. 
૧૩. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર 
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ ર્ેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની વિર્ત અરજીપત્રકમાાં આપિાની રહશેે. 
જો ઉમેદિારનો ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે. 
૧૪. ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અર્ાઉ ઉમેદિારનેસરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત 
વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિર્ત આપિાની રહશેે. 



૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) ઉપરની જગ્યા માટે વનમણ  ક માટે ઉમેદિારોની પસાંદર્ી રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. િધ ુઅરજીઓન ે
કારણે જ્યાાં પ્રાથવમક કસોટી જરૂરી બનશ ેત્યાાં આિી કસોટી પછી જ તેના ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી 
કરી ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોર્ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં 
તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાિાદ ખાત ેલેિામાાં આિશ ેઅને ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપસ્સ્થત 
રહિેાનુાં રહશેે. 
(ર) જો આયોર્ દ્વારા જગ્યાની સાંખ્યા અન ેમળેલ અરજીઓની સાંખ્યા ધ્યાને લતેા પ્રાથવમક કસોટી યોજિાનો પ્રસાંર્ 
ઉપસ્સ્થત થશે તો, પ્રાથવમક કસોટીના ગણુ ફક્ત રૂબરૂ મલુાકાત માટે ઉમેદિારોની સાંખ્યા મયાગહદત કરિાના હતે ુમાટે જ 
ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ીના હતે ુમાટે ધ્યાનમાાં લિેામાાં આિશે નહીં. 
(૩) પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદિારને O.M.R. Sheet માાં જિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વિકલ્પ 
આપિામાાં આિશ,ે પાાંચમો વિકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદિારે તમામ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય 
(encode કયાગ ન હોય) અથિા ખોટા જિાબ આપલે હોય તો પ્રત્યેક વનવશ્રત ગણુના ૦.૩ Negative Marks કાપિામાાં 
આિશે. અને જો પાાંચમો વિકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શ  ન્ય”  ગણુ કાપિાના રહશેે. અથાગત માત્ર 
E  ‘Not attended’  વિકલ્પ જ encode કયો હશે તો ત ેપ્રશ્ન માટે કોઇ નેર્ેટીિ ગણુ કાપિામાાં આિશે નહીં.  
(૪) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોર્ની સચુનાઓ /ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાગિેલ કેટેર્રી િાઈજ જગ્યાની સાંખ્યાન ેધ્યાને 
લઈ નીચ ેમજુબ અનસુરિાનુાં રહશેે.   

કુલ જગ્યાઓ                                   કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાાં આિનાર 
                                                                    ઉમેદિારોનીસાંખ્યા 
   ૦૧                                                             ૦૬ 

   ૦૨         ૦૮ 

   ૦૩         ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી િધ ુ                                                કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ર્ણા 
(૫) પ્રાથવમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગણુ આખરી પસાંદર્ી માટે ર્ણિામાાં આિશે નહીં. તેમજ ઉપયુગક્ત કોલમમાાં દશાગિેલ 
સાંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના થતા ઉમેદિારોમાાં, જો કોઇ ઉમેદિારના પ્રાથવમક કસોટીના ૧૦ ટકા  કે 
તેથી ઓછા ગણુ હશ ેતો રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણિામાાં આિશે નહીં. 
(૬)જાહરેાતમાાં ઠરાિેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુિ કરતાાં િધ ુ શૈક્ષબણક લાયકાત અને/ અથિા િધ ુઅનભુિ 
અને/અથિા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોર્ ઉમદેિારોની સાંખ્યા મયાગહદત કરી શકશે. 
(૭) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી પસાંદર્ી માટેનુાં લઘતુમ ધોરણ િર્ગ-૨ની જગ્યાઓ માટે 
બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૩૫ ગણુ રાખિામાાં આિે છે. 
ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેદિારના એકાંદર દેખાિ (Overall Performance) ને ધ્યાને લેિામાાં આિશ ે
અને ઇન્ટરવ્ય ુકવમટી ઇન્ટરવ્ય ુદરમ્યાન ઉમેદિારના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં  રાખી ચચાગ વિચારણા કયાગ 
બાદ સિાગનમુતે ગણુ આપશે. 
(૮) માજી સૈવનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેર્રીના માજી સૈવનક 
તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદિારો પૈકી જે ઉમેદિારો આ પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળિતા હશે તેમને સબાંવધત 
કેટેર્રીની અનામત જગ્યા સામે ર્ણિામાાં આિશે. જો જાહરેાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેર્રીઓ માટે રાખિામાાં 



આિેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લઘતુમ ગણુ મેળિતા ઉમેદિારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન થાય 
તો સબાંવધત કેટેર્રીના લઘતુમ ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદર્ી કરિામાાં આિશે. 
(૯) મહહલા ઉમેદિારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦ ટકાનુાં ધોરણ હળવ ુકરીને પસાંદર્ી પદ્ધવત અનસુરિાની રહશેે અન ે
રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમેદિારોથી િધ ુ
ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદિારોનો સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમેદિારોની 
પ્રવતક્ષાયાદીમાાં પસાંદર્ી ર્ણિામાાં આિશ ેઆ જોર્િાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ આ મજુબ રહશેે. બબન અનામત 
િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત િર્ગના મહહલા ઉમેદિારો માટે ૩૧ ગણુ રાખિામાાં આિશ.ે     
૧૬. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧)રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત થિાનુાં રહશેે. 
(૨)અનસુ  બચત જાવતના ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-વપતા ની િાવષિક આિક આિકિેરાને 
પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનર્મ 
દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે વનયત 
ફોમગ ભરિાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રહશેે. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાગિિામાાં આિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરિાના રહશેે. જો 
ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેિી. 
૧૭. નીિે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાતં સ્વરૂપે છે જે સપંિૂગ નથી) 
(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 
(૨) અરજીમાાં દશાગિેલ વિર્તો અધ  રી કે અસાંર્તહોય. 
(૩) અરજીમાાં ઉમેદિારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય. 
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈજનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અરજી સાથે પ  રેપ  રી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) અનસુ  બચત જાવત, સા.શૈ.પ.િર્ગ તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે અરજીપત્રક સાથ ેસક્ષમ અવધકારી 
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૯) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનભુિ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરાંત ુ તેના 
સમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુિનો સમયર્ાળો, 
મળુપર્ાર, કુલપર્ાર અને અનભુિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય તથા સાંસ્થાના લેટર પેડ ઉપર ન હોય . 
૧૮. વનમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંધમાાં વનમણ  ક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદિારની સરકારશ્રી ના સાંબાંવધત વિભાર્ને આયોર્ દ્વારા 
ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણ  ક પત્ર મેળિતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંર્ેની સીસીસી અથિા તેની 
સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતો િખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં 
ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણ  કને પાત્ર બનશ ેનહીં. 
(૨) વનમણ  ક અંર્ેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંર્ેનો કોઇપણ પત્રવ્યિહાર 
આયોર્ ધ્યાન ેલેશે નહીં. 



(૩)ઉમેદિારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનભુિ/ઉંમર િર્ેરેના સમથગનમાાં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક 
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણ  ક પણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે અને 
આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદિારન ેસલાહ આપિામાાં આિે છે 
કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરિા. 
૧૯. ગેરવતગણ ૂકં અંગેદોવિત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલા ં
 ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી 
દશાગિિી નહી,તેમજ આિશ્યક માહહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાબણત 
નકલમાાં કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેડાાં 
કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો એકજ બાબતના બ ે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાબણત 
નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસાંર્તતા જણાય તો તે વિસાંર્તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. 
જો કોઇ ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પ  ણગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,  
(પ) અર્ત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષમકુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહતની અસાંર્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની રે્રિતગણ  ક આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી, પસુ્તક, ર્ાઇડ, 
કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથિા િાતબચત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય 
ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની રે્રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ રે્રરીતી આચરિા માટે, 
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંરે્ વનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની શારીહરક ઇજા 
પહોચાડિી, અથિા 
(૧૧) ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે સીધી અથિા આડકતરી રીતે 
આયોર્ પરદબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય,ફોજદારી કાયગિાહીનેપાત્ર બનશે. 

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદિાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે, અને /અથિા 
(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે 

(૧)આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે, અને 
(ર)રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ર્) જો સરકારી સેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભાંર્ના પર્લાાં લઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત વિર્તોમાાં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગચારીને 
  (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
  (ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંરે્ બચાિનામુાં- હકીકત રજુ કરિા અને 
  (૩) વશક્ષા અંરે્ વનયત સમય મયાગદામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.   

 
                                                                                      સાંયકુ્ત સબચિ    
                                              ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 
 



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે. ઉમેદિાર તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬, 
૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી 
શકશે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરિાના રહશેે. Confirmation Number 

મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ર્ણાશે. 
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. 
 આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે.  
 સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ વિર્તોનો અભ્યાસ ઉમેદિારોએ કરિો. 
        અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન ન્ક્લક કરવુાં. 
(૩)    મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યતુ), િર્ગ-૨ ઉપર click કરિાથી જગ્યાની વિર્તો મળશ ે
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ 

“Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી(*) વનશાની હોય તેની વિર્તો ફરજજયાત 
ભરિાનીરહશેે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, તેની વિર્ત લખિી 
જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ ઉમેદિારને માહહતર્ાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર click કરવુાં અન ે
પોતાની શૈક્ષબણક વિર્ તોભરિી. 

(૬) Additional Qualification પર“click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અન ેExperience Details ભરિી. િધ ુExperience ઉમેરિા માર્તા 

હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર“click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરિી. જે િધારાનો અનભુિ ojas module માાં સમાવિષ્ટ 

ન થતો હોય, તો સાદા કાર્ળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુિના કોઠા પ્રમાણ ે આપે િધારાના 
અનભુિની વિર્ત ઉમેરીને મોકલિી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration”  માાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) હિ ેsave  પર “click” કરિાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદિારનો  Application Number generate 

થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહશેે અન ેહિ ેપછી આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોર્ સાથનેા કોઈપણ 
પત્રવ્યિહારમાાં તે દશાગિિાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application માાં જઇન ેકરી શકાશે, આ 
સવુિધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ ર્યા પછી / બાદ આ 
સવુિધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હિ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ે
તમારી Birth date type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click  કરો. અહીં, photo અન ેsignature upload કરિાના છે. 
(ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અન ેsignature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ 
સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અન ેsignature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અન ેsignature .jpg 

Formatમાાં (10 KB) સાઇજથી િધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click 

કરો હિ ેChoose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલન ે

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


ત્યાાંથી Select કરો અન ે“Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload “ Button 

પર Click કરો હિ ેબાજુમાાં તમારો photo દેખાશે. હિ ેઆજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહશેે.  
(૧૩) હિ ેપેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અન ે “Application number” તથા Birth 

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

દેખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીમાાં સધુારો કરિાનો 
જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇ પણ 
પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં કોઇ પણ સધુારો થઇ 
શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm 

application પર click કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોર્માાં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation 

number” generate થશે જે હિ ે પછીની બધીજ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રહશેે. 
Confirmation number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ 
અચ  ક કાઢી રાખિી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની અરજી ફી નીચનેા બે વિકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે.  
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:-સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સાંદભ ે“Print Challan” ઉપર કલીક કરીને 
વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની રહશેે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુિધા 
ધરાિતી પોસ્ટ ઓહફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૬, ૧૩:00  
કલાક સધુીમાાં ભરિાની રહશેે અન ેફી ભયાગ અંર્ેનુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી :-જમા કરાિિા માટે “Print Challan” ઉપરકલીક કરવુાં. અને વિર્તો ભરિી અને ત્યાાં 
“Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યાર બાદ આપલે વિકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથિા 
“Other Payment Mode” ના વિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરિો એ આર્ળની વિર્તો ભરિી. ફી જમા 
થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ર્ઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આિશે. અને e-receipt મળશે જેની 
Print કાઢી લેિી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોિા મળશે. 

આ ચલણ / e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના 
રહશેે અને આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામાાં આિ,ે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સહહત તથા ફી ભરેલા ચલણની 
નકલ સાથ ેઆર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રહશેે અથિા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના 
રહશેે. 

 (૧૫) અનામત િર્ગના ઉમેદિારો (ફી માાંથી મહુકત અપાયેલ ઉમેદિારો ) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની 
પાસે સાચિીને રાખિાનુાં રહશેે અને જ્યારે આયોર્ દ્વારા માંર્ાિિામાાં આિે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો 
સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રહશેે અથિા આયોર્ની કચરેીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જિાના 
રહશેે. 

(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, સાંજોર્ોિશાત, જો કોઇ ઉમેદિારે એકથી િધ ુ
અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયલે અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ર્ણાશ ેઅન ે
અર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણિામાાં આિશે. અર્ાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે 
ર્ણિામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફીભરેલ નહીં હોય, તો આિા 
ઉમેદિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુ
અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે નહીં. 

 



અરજીફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીસમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો 

રહશેે. અન ેફી ભયાગ અંર્ેનુાં ચલણ મેળિિાનુાં રહશેે. 
(૨) મ  ળ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહતેી નથી. પરાંત ુગજુરાત વસિાયના અન્ય 

રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી નોંધાિિી હોય તો,  બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે 
અરજી કરિાની રહશેે અને બબનઅનામત િર્ગ માટે વનયત થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ ભરિાનો 
રહશેે.  

(૩) ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ થિાન ેપાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇપણ સાંજોર્ોમાાં પ્રાથવમક 
કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસિા દેિામાાં આિશ ેનહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓહફસ દ્વારા જ સ્િીકારિામાાં 
આિશ,ે રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્કટથી, ઇષ્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગર કે પે ઓડગરના સ્િરૂપમાાં આ ફી સ્િીકારિામાાં આિશ ે
નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી. 

 
ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદિાર, આ જગ્યાના 
ભરતી વનયમો, તથા જાહરેાતની જોર્િાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાિતા નથી તમે માલ  મ પડશે તો તેમની ઉમેદિારી 
કોઇપણ તબકે્ક રદ કરિામાાં આિશે. 
નોંધ : મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યતુ), િર્ગ-૨, ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ, અરજી પત્રક 
સાથે જોડિાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની નકલ, િયમયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોર્ોમાાં રદ થિાન ેપાત્ર છે તેની 
વિર્તો, પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમ  નો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ  નો અન ેજાહરેાતની 
અન્ય િધ ુવિર્તો આયોર્ની કચેરીના નોહટસ બોડગ અન ેઆયોર્ની િેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોિા 
મળશે. 
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અરજીપત્રક સાથે જોડિાના આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી 
જાહરેાત ક્રમાકંાઃ ૧૪૧/ર૦૧૫-૧૬ 
જગ્યાનુ ંનામાઃ- મદદનીશ ઇજનેર (વિદ્યતુ), િર્ગ-૨ 
( આ યાદી ફકત ઉમેદિારોને મદદરૂપ થિા માટે છે. અથગઘટનના પ્રસાંર્ે જાહરેાતની જોર્િાઇ તથા પરીક્ષા વનયમોની 
જોર્િાઇ ધ્યાને લેિાની રહશેે.) 

૦૧  એક જાહરેાત માટે એક અરજી કરિી. 
૦ર   એસ.સી.સી.ઇ. બોડગના પ્રમાણપત્રની નકલ કે જેમાાં જન્મતારીખ દશાગિેલ હોય (શાળા છોડયાના 

S.L.C. પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણાશે નહીં.)  
૦૩  ઉમેદિારે નામમાાં ફેરફાર કરેલ હોય તો તેના પરુાિાની નકલ.  
૦૪ સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાતિર્ગ તથા અન.ુજાવત માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ 

પ્રમાણપત્રની નકલ.  
૦પ  સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાતિર્ગના ઉમેદિારોએ નોન હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર  પહરવશષ્ટ નમુના 

“ક’’ મજુબ ગજુરાતીમાાં આપિામાાં આિત ુપ્રમાણપત્ર અરજીપત્રક સાથે બીડવુાં. આ પ્રમાણપત્ર ત્રણ 
નાણાકીય િષગ દરમ્યાન મેળિેલ હોવુાં જોઇએ, જેમાાં જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયેલ હોય તે નાણાકીય િષગનો 
પણ સમાિેશ થયેલ હોિો જોઇએ. અંગ્રજેીમાાં આપિામાાં આિતુાં Annexure-A માન્ય નથી. 

૦૬  શૈક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાહરેાતમાાં દશાગિેલ વિધાશાખાના સ્નાતક / અનસુ્નાતક પદિીના 
અંવતમ િષગનુાં ગણુપત્રક / પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ 

૦૭ સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રની નકલ ( જેમાાં સાંસ્થાના લેટરપેડ 
ઉપર (૧) ધારણ કરેલ જગ્યા (ર) અનભુિનો સમયર્ાળો (૩) અનભુિનો પ્રકાર (૪) મેળિિામાાં 
આિતા પર્ાર અને ભથ્થાઓની વિર્ત દશાગિલે હોય ) જો લાગ ુપડતુાં હોય તે   

૦૮ સરકારી કમગચારીના હકસ્સામાાં રૂબરૂ મલુાકાતના સમયે સક્ષમ અવધકારી  દ્વારા વનયત નમ  નામાાં 
આપિામાાં આિેલ ના-િાાંધા પ્રમાણપત્ર’ની નકલ અચ  ક રજ  કરિાની રહશેે,અન્યથા રૂબરૂ મલુાકાતમાાં 
પ્રિેશ મળશ ેનહીં. (સામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તાાઃ ૦૮-૧૧-૮૯ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમ  ના 
મજુબ) 

૯ વિધિા ઉમેદિારના હકસ્સામાાં બીજા લગ્ન કરેલ નથી તેવુાં સોર્ાંદનામુાં.  
 
આ તબકકે ઉમેદિારોનુાં ખાસ ધ્યાન દોરિામાાં આિે છે કે અનભુિે એમ જણાય છે કે, અરજીપત્રક સાથે બબડિાના 
બબડાણો / પ્રમાણપત્રો િર્ેરે અંર્ે પ  રતી કાળજી ઉમેદિારો દ્વારા લેિામાાં આિતી હોતી નથી. ઉમેદિારોને જણાિિામાાં 
આિેલ પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમાણપત્રો બબડિાના રહી જતાાં હોય છે, કે પ્રમાણપત્રો જાહરેાતમાાં આપેલી સ  ચના 
મજુબના હોતા નથી. આિા પ્રસાંર્ોએ આયોર્ે તેઓની અરજી રદ કરિી પડ ેછે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં ન 
બને તે માટે અરજી, આયોર્માાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંર્ે પ  રતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી સાથ ે
આપના તરફથી રજુ કરિામાાં આિે તે જોિા જણાિિામાાં આિે છે.  
 


