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 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
                                                                                                            આર-૧ શાખા      

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૦૨/૨૦૧૫-૧૬, બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ હસ્તકની મોટર વાહન વનરીક્ષક, વગગ-૨ની 
કુલ-૧૦૦ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસાંદ કરવા તા:૨૨-૦૪-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૭-૦૫-૨૦૧૫,૧૩.૦૦ 
કલાક સધુીમ ાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી કન્ફમગ કરવા જણાવવામાાં આવે છે.  
 
જગ્યાનુાં નામ:- મોટર વાહન વનરીક્ષક, વગગ-૨ ની કુલ-૧૦૦ જગ્ય  (નીચે દર્ ાવ્ય  મજુબ)  

ક્રમ કેટેગરીનુાં નામ કુલ જગ્યા કુલ જગ્યા પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત જગ્યા 

૧ બબન અન મત ૫૩ ૧૭ 
૨ સ . ર્ૈ. પ. વર્ા ૨૯ ૧૦ 
૩ અન.ુજાતત ૦૮ ૦૩ 
૪ અન.ુજનજાતત ૧૦ ૦૩ 

કુલ જગ્યા પૈકી ૦૧ જગ્યા માજી સૈવનક માટે અનામત છે. 
 
નોંધ:- (૧) મહિલ ઓ મ ટેની અન મત જગ્ય  મ ટે જો મહિલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્ધ  ન થ ય તો તે જગ્ય  તે  
       કક્ષ ન  પરુૂષ ઉમેદવ રને ફ ળવી ર્કરે્.  
       (૨) ર્ રીહરક અર્કત ઉમેદવ રો આ જગ્ય  મ ટે અરજી કરી ર્કરે્ નિીં 
       (૩) અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરી ર્કરે્ પરાંત ુતેમને પસાંદર્ી મ ટેન   
        ધોરણો બબનઅન મત કક્ષ ન  લ ગ ુપડર્ે. 
 
શૈક્ષણણક લાયકાત:-(ક) મ ન્ય યતુનવતસિટી અથવ  હડમ્ડ યતુનવતસિટીમ ાંથી તમકેતનકલ એન્જીતનયરીંર્ની અથવ  
ઓટોમોબ ઇલ એન્જીતનયરીંર્ની પદવી અથવા સરક રે આ અથે મ ન્ય કરેલ િોય તેવી સમકક્ષ ર્કૈ્ષબણક 
લ યક ત.  
(ખ) મોટર સ યકલ અને િળવ  મોટર વ િનો ચલ વવ  મ ટેનુાં મોટર ડ્ર ઇવીંર્ લ યસન્સ તનમણ  ાંક વખતે 
ધર વત  િોવ  જોઇર્.ે 
(ગ) ઉમેદવ રે અજમ યર્ી સમય દરમ્ય ન િવેી ગડુ્ઝ વ્િીકલ અન ેિવેી પેસેન્જર મોટર વ્િીકલનુાં લ યસન્સ 
મેળવવ નુાં રિરેે્. 

(ઘ) ઉપરની જાિરે તન  સાંબાંધમ ાં પસાંદ થયેલ  ઉમેદવ રોએ આખરી તનમણ  ાંક પત્ર મેળવત ાં પિલે ાં, ગજુર ત મલુ્કી 
સેવ  વર્ીકરણ અન ેભરતી (સ મ ન્ય તનયમો) ૧૯૬૭ન  તનયમ-૮(૧-એ)ની જોર્વ ઈ મજુબ કોમ્્યટુરનુાં બેબઝક 

નોલેજ ધર વત  િોવ નુાં પ્રમ ણપત્ર રજ  કરવ નુાં રિરેે્.સરક રશ્રીન  સ મ ન્ય વિીવટ તવભ ર્ન  ત :૧૩–૮–

૨૦૦૮ન ાં ઠર વ ક્રમ ાંક:સીઆરઆર–૧૦–૨૦૦૭–૧૨૦૩૨૦–ર્.પ. સ થેન ાં પત્રક-૧ મ ાં દર્ ાવેલ અભ્ય સક્રમન ે 

કોમ્્યટુરન  બેબઝક નોલેજ તરીકે જાિરે કરેલ છે. આ અભ્ય સક્રમ મજુબન  કોમ્્યટુર તવષયની જાણક રી અંર્ેનુાં 
કોઇપણ સાંસ્થ નુાં પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય રિરેે્. વધમુ ાં મ ન્ય યતુનવતસિટી અથવ  સરક ર દ્વ ર  મ ન્ય સાંસ્થ મ ાં કોમ્્યટુર 

જ્ઞ ન અંર્ેન  કોઇપણ હડ્લોમ ,ડીગ્રી કે સહટિફીકેટ કોષા કરેલ િોય તો તેવ  પ્રમ ણપત્રો અથવ  ડીગ્રી કે હડ્લોમ  
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અભ્ય સક્રમમ ાં કોમ્્યટુર એક તવષય તરીકે િોય તો તેવ  પ્રમ ણપત્રો અથવ  ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષ  
કોમ્્યટુરન  તવષય સ થ ેપ સ કરેલ િોય તેવ  પ્રમ ણપત્રો મ ન્ય રિરેે્. આ પ્રક રની લ યક ત નિીં ધર વન ર 

ઉમેદવ ર તનમણ  ાંકને પ ત્ર બનર્ે નિીં.  
(ચ)  નીચે મજુબન  લઘતુ્તમ ર્ રીહરક ધોરણો ધર વત  િોવ  જોઇએ. 
(૧) પરુુષ ઉમેદવ ર મ ટે :- ઉંચ ઇ ૧૬૨ સેંટીમીટર (મળુ ગજુર તન  અનસુ  બચત જનજાતતન  ઉમેદવ ર મ ટે 
૧૫૫ સેંટીમીટર)થી ઓછી નહિ અન ેફુલ વ્ય  તવન  છ તીનુાં મ પ ૭૯ સેંટીમીટર અને વજન ૫૦ હકલોગ્ર મથી 
ઓછાં નહિ.  
(૨) મહિલ  ઉમેદવ ર મ ટે :- ઉંચ ઇ ૧૫૮ સેંટીમીટર (મળુ ગજુર તન  અનસુ  બચત જનજાતતન  ઉમેદવ ર મ ટે 
૧૫૧ સેંટીમીટર) થી ઓછી નહિ અને વજન ૪૫ હકલોગ્ર મથી ઓછાં નહિ.  
(૩) ઉમેદવ ર રાંર્અંધ (Colour Blind) ન િોવ  જોઇએ અને ચશ્મ  સ થે અથવ  તે તવન  સ્પષ્ટ દ્રષ્ષ્ટ ધર વત  
િોવ  જોઇએ. 
(છ)  ગજુર તી અને હિન્દી ભ ષ નુાં પ  રત ુાં જ્ઞ ન ધર વત  િોવ  જોઇએ. 
 
પગારધોરણ:- રૂ! ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ગ્રેડ-પે રૂ! ૪૬૦૦) 
ઉંમર:- ૨૧ વષાથી ઓછી નિીં અને ૩૦ વષાથી વધ ુનિીં. ઉંમર અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ 
ર્ણવ મ ાં આવર્ે. 
 
અગત્યની જોગવાઇઓ:-    
(૧) ઓનલ ઇન જાિરે ત મ ટે અરજી કન્ફમા કરીને સ મ ન્ય વર્ાન  ઉમેદવ રોએ પોસ્ટ ઓહફસમ ાં મ ત્ર પરીક્ષ  
ફી તથ  પોસ્ટ ચ ર્જની રકમ જ જમ  કર વવ ની રિરેે્ અથવ  ઓનલ ઇન ફી ભરવ ની રિરેે્.  
(૨) દરેક વર્ાન  ઉમેદવ રોએ ઓનલ ઇન જાિરે ત મ ટે અરજી કન્ફમા કય ા બ દ કન્ફમા થયેલ  અરજીપત્રકની 
તપ્રિંટ ક ઢીને પોત ની પ સે ર ખવ  ખ સ સચુન  આપવ મ ાં આવે છે. ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ મોકલવાના રહશેે.  
(૩) ઉમેદવ રે અરજી પત્રક્મ  કોઇપણ તવર્ત ખોટી બત વેલ િરે્ તો તેન ુઅરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ 
કરવ મ  આવર્ે. તથ  તેણે લ યકી ધોરણ મેળવેલ િરે્ કે ઉમેદવ ર પસાંદર્ી પ મેલ િરે્ તો પણ તેની  
ઉમેદવ રી આપોઆપ રદ ર્ણ ર્ ે
(૪) અરજી પત્રકમ ાં દર્ ાવલે કેટેર્રી બદલવ ની કોઇપણ રજ આત ધ્ય ને લેવ મ ાં આવરે્ નિીં. 
(૫) અરજી સ થે પહરતર્ષ્ટ-‘ક’ ને બદલે અનેક્ષર-એ(અંગ્રેજી)મ ાં રજ  કરેલ િરે્ તો પણ આવ  ઉમેદવ રોની 
અરજી સ મ જીક અને રૈ્ક્ષબણક પછ ત વર્ાની જગ્ય  મ ટે કે બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે પણ મ ન્ય ર્ણવ મ ાં 
આવર્ે નિીં.  
(૬) મ જી સૈતનકો તથ  ઇ.સી.ઓ./એસ.એસ.સી.ઓ.સહિત જેમણ ેલશ્કરી સેવ ઓમ ાં ઓછ મ ાં ઓછી પ ાંચ વષાની 
ફરજ બજાવી િોય અને  લશ્કરી સેવ  મ ટે અર્ક્તત ન ાં ક રણે બરતરફ કે છટ  કરવ ન  ક રણસર મદુત પરુી 
થયે (જેમની મદુત છ મહિન મ  પરુી થવ ની િોય તેઓ સહિત) છટ  થયેલ િોય તઓેને વયમય ાદ મ ાં છટછ ટ 
મળવ  પ ત્ર થર્.ે 
(૭) ગજુર ત સરક રન  કમાચ રીઓને વય મય ાદ મ ાં ભરતી તનયમોની જોર્વ ઈ મજુબ કોઈપણ પ્રક રની 
છૂટછ ટ  મળવ પ ત્ર નથી. 
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પરીક્ષાની રૂપરેખા:   
(૧) લેબખત કસોટી અમદ વ દ ખ તે યોજવ મ ાં આવર્ે. ઉમેદવ ર  તમકેતનકલ એન્ન્જતનયહરિંર્ અથવ      
ઓટોમોબ ઇલ એન્ન્જતનયહરિંર્ પૈકી જે તવષય લેબખત પરીક્ષ મ ાં ર ખવ  મ ર્ત  િોય ત ેઅરજીપત્રકમ ાં સ્પષ્ટ 
દર્ ાવવ નુાં  રિરેે્. 
(૨) લેબખત કસોટીમ ાં કુલ બે પ્રશ્નપત્રો રિરેે્. આ બાંને પ્રશ્નપત્રો ઓબ્જેકટીવ ટ ઇપ-મલ્ટીપલ ચોઇસ પ્રક રન  
રિરેે્. બાંને પ્રશ્નપત્રો ફરજીય ત છે. પ્રશ્નપત્ર-૧ મ ાં તમકેતનકલ એન્ન્જતનયહરિંર્ અને ઓટોમોબ ઇલ એન્ન્જતનયહરિંર્ 
એમ બે તવષયો છે. જે પૈકી કોઇ એક તવષયનો તવકલ્પ ઉમેદવ રે પસાંદ કરવ નો રિરેે્.  
(૩) પ્રશ્નપત્ર-૧ તમકેતનકલ એન્ન્જતનયહરિંર્ અથવ  ઓટોમોબ ઇલ એન્ન્જતનયહરિંર્નુાં ૧૨૦ તમતનટનુાં, ૨૦૦ પ્રશ્નોનુાં 
અન ેર૦૦ ગણુનુાં રિરેે્. જ્ય રે પ્રશ્નપત્ર-૨ કુલ ૬૦ તમતનટનુાં રિરેે્, જેમ ાં ભ ર્-A મ ાં અંગ્રેજી ભ ષ ન  એક ગણુ 
વ ળ  ૫૦ પ્રશ્નો તથ  ભ ર્-B મ ાં ગજુર તી ભ ષ ન  એક ગણુ વ ળ  ૫૦ પ્રશ્નો રિરેે્. આમ પ્રશ્નપત્ર-૨ કુલ ૧૦૦ 
ગણુન ુરિરેે્. 
(૪) પ્રશ્નપત્ર-૨ન  ભ ર્-B તસવ ય પરીક્ષ નુાં મ ધ્યમ અંગ્રેજી રિરેે્. 
(૫)  લેબખત કસોટીમ ાં ઉમેદવ રને O.M.R. Sheet મ ાં જવ બ આપવ  મ ટે A,B,C,D  અને E  એમ પ ાંચ તવકલ્પ 
આપવ મ ાં આવર્,ે પ ાંચમો તવકલ્પ E  “Not attended”  તરીકેનો રિરેે્. જો ઉમેદવ રે તમ મ તવકલ્પો ખ લી 
ર ખ્ય  િોય (encode કય ા ન િોય) અથવ  ખોટ  જવ બ આપેલ િોય તો પ્રત્યેક તનતિત ગણુન  ૦.૩ Negative 
marks ક પવ મ ાં આવર્ે. અને જો પ ાંચમો તવકલ્પ E  “Not Attended”  એનકોડ કરેલ િોય તો “શ  ન્ય”  ગણુ 
ક પવ ન  રિરેે્. અથ ાત મ ત્ર E  “Not attended”  તવકલ્પ જ encode કયો િરે્ તો તે પ્રશ્ન મ ટે કોઇ નેર્ેટીવ 
ગણુ ક પવ મ ાં આવરે્ નિીં. 
(૬) લેબખત કસોટીમ ાં અરજીઓની ચક સણી કય ા તસવ ય તદ્દન ક મચલ ઉ ધોરણે પ્રવેર્ આપવ મ ાં આવર્ે. 
(૭) લેબખત કસોટીન  પહરણ મમ ાં પ્રશ્નપત્ર -૧ મ ાં યોગ્ય સ્કેબલિંર્ ફોમ્યુાલ  અપન વીને તૈય ર કરવ મ ાં આવરે્. 
(૮) રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે આયોર્ દ્વ ર  નક્કી કરવ મ ાં આવેલ તનયત ત રીખ અને સમયે િ જર ન રિલે ઉમેદવ ર 
પસાંદર્ી મ ટે પ ત્ર ર્ણ રે્ નહિ.  
(૯) આયોર્ દ્વ ર  દરેક ઉમેદવ રો મ ટે લેબખત કસોટીનુાં લ યકી ધોરણ નક્કી કરવ મ ાં આવરે્. આયોર્ દ્વ ર  
અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રોને આ લ યકી ધોરણમ ાં જરૂર જણ ય તો છૂટછ ટ આપવ મ ાં આવર્ે. 
લેબખત કસોટીનુાં સૌપ્રથમ ક મચલ ઉ પહરણ મ બિ ર પ ડવ મ  આવરે્. આ ક મચલ ઉ પહરણ મમ ાં કુલ 
જગ્ય ન  આર્રે ચ રર્ણ  ઉમેદવ રોને ક મચલ ઉ ધોરણે સફળ જાિરે કરવ મ  આવરે્.આ ચ રર્ણ  
ઉમેદવ રોન  જરૂરી પ્રમ ણપત્રો તથ  અન્ય બ બતોની ચક સણી ભરતી તનયમો, ભરતી પરીક્ષ  તનયમો તથ  
જાિરે તની જોર્વ ઇ અનસુ ર કરવ મ  આવરે્. આ ચક સણીમ  ર્ હરરીક પહરક્ષણની ચક સણીનો પણ સમ વેર્ 
થ ય છે. આ ર્ હરરીક પહરક્ષણની ચક સણી આયોર્ દ્વ ર  તબીબી અતધક રી પ સે કર વવ મ  આવર્ે. જેમ ાં 
ઉમેદવ રોએ આયોર્ નક્કી કરે તે મજુબ િ જર રિવે નુાં રિરેે્. આ તમ મ ચક સણી બ દ જો ત્રણ ર્ણ ાં કરત  
વધ ુઉમેદવ રો લ યક જણ રે્ તો , લેબખત કસોટીમ ાં મળેવેલ ગણુને આધ રે, જગ્ય ની સાંખ્ય  ધ્ય ને લઇ આર્રે 
ત્રણર્ણ  ઉમેદવ રોને જ રૂબરૂ મલુ ક તમ ાં બોલ વવ મ ાં આવરે્, અને બ કીન  ઉમેદવ રોને અસફળ ર્ણી, 
તેમને રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે પ ત્ર  ર્ણવ મ ાં આવરે્ નિી.રૂબરૂ મલુ ક તમ ાં બોલ વેલ ઉમેદવ રોન  લેબખત કસોટી 
અને રૂબરૂ મલુ ક તમ ાં  મેળવેલ ગણુને ધ્ય ને લઇ જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ જગ્ય ઓન  પ્રમ ણમ ાં સફળ થયેલ 
ઉમેદવ રોનો સમ વેર્ પસાંદર્ી ય દીમ ાં કરવ મ ાં આવર્ે.ભરતી તનયમોની જોર્વ ઇ મજુબ ૫૦% જેટલી સાંખ્ય  
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જેટલ  ઉમેદવ રોન  ન મ કેટેર્રીવ ર પ્રતતક્ષ ય દી પર ર ખવ મ ાં આવરે્.બ કીન  ઉમેદવ રોને અસફળ 
ર્ણવ મ ાં આવર્ે. અને તેમને તનમણ  ાંકનો કોઇ િક્ક દ વો રિરેે્ નિીં. 
(૧૦) લેબખત કસોટીમ ાં સફળ થયલે  ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રક પહરણ મ પ્રતસધ્ધ થય ની ત રીખથી હદન-૭ મ ાં 
નીચેન  જરૂરી પ્રમ ણપત્રો તથ  ફી ભરેલ  ચલણની નકલ સ થે આર.પી.એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવ ન  
રિરેે્ અથવ  આયોર્ની કચરેીમ ાં રૂબરૂમ ાં આપી જવ ન  રિરેે્. 
 
     (૧) એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમ ણપત્ર ( જેમ ાં જન્મ ત રીખ દર્ ાવેલ િોય )  
     (૨) હડ્લોમ  / સ્ન તકની પદવીનુાં ગણુપત્રક તથ  પ્રમ ણપત્ર  
     (૩) સ મ જજક અને ર્કૈ્ષબણક રીતે પછ ત વર્ા, અન.ુજાતત તથ  અન.ુ જન જાતત વર્ા મ ટે સક્ષમ  
     અતધક રી દ્વ ર  અપ યેલ જાતત પ્રમ ણપત્ર તથ  ર્ ળ  છોડય નુાં પ્રમ ણપત્ર  

(૪) સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  ઉમેદવ રોએ પહરતર્ષ્ટ “ક” મ ાં ગજુર તીમ ાં આપવ મ ાં   
આવતુાં પ્રમ ણપત્ર, જાિરે તમ ાં જણ વ્ય  મજુબ ત .૦૧-૦૪-૧૫થી અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખ     
સધુીમ ાં મેળવેલ નોન હક્રતમલેયર પ્રમ ણપત્ર(ન ણ કીય વષા ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની આવકને ધ્ય નમ ાં લઇન ે 
મેળવેલુાં). અંગ્રેજીમ ાં આપવ મ ાં આવતુાં  Annexure-A મ ન્ય ર્ણવ મ ાં આવર્ે નહિ. 

     (૫) ઉમેદવ રે ન મમ ાં ફેરફ ર કર વેલ િોય તો ર્ઝેેટ / લગ્ન નોંધણી પ્રમ ણપત્રની નકલ   
     (૬) તવધવ  ઉમેદવ રન ાં હકસ્સ મ ાં બીજા લગ્ન કરેલ ાં નથી તેવુાં સોર્ાંદન મુાં 
     (૭) મ જી સૈતનક ઉમેદવ રન  કેસમ ાં હડસ્ચ ર્જ બકુની નકલ તથ  પ્રમ ણપત્ર     
(૧૧) ઉમેદવ રોએ ઉપરોક્ત તવર્ત મજુબન   રજુ કરેલ પ્રમ ણપત્રો તથ  અન્ય બ બતોની ચક સણી ભરતી 
તનયમો તથ  જાિરે તની જોર્વ ઇ અનસુ ર કરવ મ ાં આવરે્. જેમ ાં જે ઉમેદવ રો તનયત વયમય ાદ , ર્ૈક્ષબણક 
લ યક ત તવર્ેરે ધર વત  નિી િોય તે ઉમેદવ રોને ભરતી પ્રહક્રય  મ ટે અયોગ્ય ર્ણીને અપ ત્ર કરવ મ ાં 
આવર્ે. 
(૧૨) લેબખત પરીક્ષ ન ુગણુપત્રક મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રોએ રૂ! ૫૦-૦૦ ની ફી ભ .પો.ઓ./ રોકડથેી લેબખત   
પરીક્ષ ન ુઆખરી પરીણ મ પ્રતસદ્ધ થય ની ત રીખથી ૩૦ હદવસ ની અંદર આયોર્મ ાં જમ  કર વવ ની રિરેે્. 
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જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ 
૧.  નાગહરકત્વ:-  
 ઉમેદવ ર, 
 (ક)  ભ રતનો ન ર્હરક  અથવ  (ખ) નેપ ળનો પ્રજાજન અથવ  (ર્)  ભ  ત નનો પ્રજાજન અથવ  (ઘ) તતબટે 
નો તનવ ાતસત જે ભ રતમ ાં ક યમી વસવ ટ કરવ ન  ઇર દ થી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પિલે ાં ભ રતમ ાં આવેલ  
િોવ  જોઇએ અથવ  (ચ) મ  ળ ભ રતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભ રતમ ાં ક યમી વસવ ટ કરવ ન  ઇર દ થી પ હકસ્ત ન, 
પ  વા પ હકસ્ત ન(બ ાંગ્લ દેર્), બમ ા(મ્ય નમ ર),શ્રીલાંક , કેન્ય , યરુ્ ન્ડ , જેવ  પ  વા આહિક ન  દેર્ો, સાંયકુ્ત 
પ્રજાસત્ત ક ટ ાંઝ નીય , ઝ ાંબીય , મલ વી, ઝૈર, ઇથોપીય , અથવ  તવયેટન મથી સ્થળ ાંતર કરીને આવલે િોવ  
જોઇએ. પરાંત ુપેટ  ક્રમ ાંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)મ ાં આવત  ઉમેદવ રોન  હકસ્સ મ ાં સરક રે પ ત્રત  પ્રમ ણપત્ર 
આપેલ િોવુાં 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:-  
(૦૧) જો એક કરત ાં વધ ુજાિરે ત મ ટે અરજી કરવ ની િોય તો દરેક જાિરે ત મ ટે અલર્ અલર્ અરજી 
કરવ ની રિરેે્ અને પ્રત્યેક અરજી સ થે ફી ભરવ ની રિરેે્. 

               (૦૨) અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો જો બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવ ની રિરેે્ નિી. 
(૦૩) અરજી ફી વર્રની અબગ્રમ નકલ તવચ રણ મ ાં લવે મ ાં આવર્ ેનિી.  

               (૦૪) જાિરે તમ ાં જે તે કેટેર્રીમ ાં કુલ જગ્ય ઓ પૈકી મહિલ  ઉમેદવ રો મ ટે અમકુ જગ્ય ઓ અન મત  િોય 
ત્ય રે મહિલ  ઉમેદવ રોની અન મત જગ્ય ઓ તસવ યની બ કી રિતેી જગ્ય ઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવ રો મ ટે 
અન મત છે તેમ ર્ણવ નુાં નથી, આ જગ્ય ઓ પર પરુુષ તેમજ મહિલ  ઉમેદવ રોની પસાંદર્ી મ ટે તવચ રણ  
થઇ ર્કે છે, પરુુષ તેમજ મહિલ  ઉમેદવ રો અરજી કરી ર્કે છે. (દ .ત. કુલ ૧૦ જગ્ય ઓ પૈકી ૦૩ જગ્ય  મહિલ  
ઉમેદવ ર મ ટે અન મત છે પરાંત ુબ કી રિતેી ૦૭ જગ્ય  સ મે મહિલ  ઉમેદવ ર પણ પસાંદર્ી પ મી ર્કે છે.)    

 ૩. જન્મ તારીખ:- 
(૧)  આયોર્ જન્મ ત રીખ ન  પરુ વ  મ ટે એસ. એસ. સી બોડા દ્વ ર  અપ યલે  એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમ ણપત્ર 
જ મ ન્ય ર ખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમ ણપત્રમ ાં દર્ ાવેલ જન્મત રીખ ખોટી િોવ નુાં ઉમેદવ ર મ ને તો સક્ષમ 
અતધક રીએ આપેલ વય અને અતધવ સન  પ્રમ ણપત્રની પ્રમ બણત નકલ મોકલવ ની રિરેે્. આ પ્રમ ણપત્રમ ાં 
અતધકૃત અતધક રીએ સ્પષ્ટપણે જણ વેલ િોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષ નુાં મ  ળ 
પ્રમ ણપત્ર તપ સેલ છે અને પોત ની સમક્ષ રજ  કરવ મ ાં આવેલ પરુ વ ઓને આધ રે ઉમેદવ રની સ ચી 
જન્મત રીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષ ન  પ્રમ ણપત્રમ ાં દર્ ાવેલ જન્મત રીખ 
કરત ાં જુદી છે તથ  મ નવ ને પરુત ુાં ક રણ છે. ઉમેદવ રે રજુ કરેલ વય અને અતધવ સનુાં પ્રમ ણપત્ર તેની 
તવશ્વ સિત ા(credibility)ન  આધ રે સ્વીક ર કે અસ્વીક રનો તનણાય આયોર્ દ્વ ર  લવે મ ાં આવરે્. 
(૨)  ઉમેદવ રે અરજી પત્રકમ ાં દર્ ાવેલ જન્મ ત રીખમ ાં પ છળથી કોઇપણ ક રણસર ફેરફ ર થઈ ર્કર્ે નિી. 

               ૪. વયમયાગદા:- 
              (૧) ઉંમર અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ ર્ણવ મ ાં આવર્ે. 
              (૨) જાિરે તમ ાં ઉપલી વયમય ાદ  આપવ મ ાં આવેલ છે, તેમ ાં નીચ ેમજુબ ની છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર છે. 
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૧ મળુ ગજુર તન  અનસુબુચત જાતત, અનસુબુચત જનજાતત, 
સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  ઉમેદવ રો  

પ ાંચ વષા  

૨ બબન અન મત મહિલ  ઉમેદવ રો પ ાંચ વષા  
૩ મળુ ગજુર તન  અનસુબુચત જાતત, અનસુબુચત જનજાતત,સ મ જજક 

અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  મહિલ  ઉમેદવ રો  
દસ વષા (આ છૂટછ ટમ ાં , મહિલ  મ ટેની 
છૂટછ ટ કે જે પ ાંચ વષાની છે, તેનો 
સમ વેર્ થઇ જાય છે) 

૪ મ જી સૈતનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ. એસ. સી.ઓ. સહિત ઉમેદવ રો લશ્કરમ ાં બજાવેલ સેવ  ઉપર ાંત બીજા 
ત્રણ વષા (વધમુ ાં વધ ુ ૪૦ વષાની 
મય ાદ મ ાં) 

 
૫. શૈક્ષણણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવ ર જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ ર્ૈક્ષબણક લ યક ત અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખન  રોજ ધર વત  
િોવ  જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવ રે રૈ્ક્ષબણક લ યક ત મ ન્ય યતુનવતસિટી/સાંસ્થ મ થી મેળવલે િોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવ રે અરજી સ થે મ ન્ય યતુનવતસિટી/સાંસ્થ ન  ગણુ પત્રક (બધ  જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી 
પ્રમ ણપત્રોની સ્વયાં પ્રમ બણત નકલ રજુ કરવ ની રિરેે્. કોલેજન  આચ યા દ્વ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય 
ર્ણવ મ ાં આવર્ે નિી. 
(૪) ર્ૈક્ષબણક લ યક ત ક મચલ ઉ ધોરણે મ ન્ય ર ખવી તેવો ઉમેદવ ર નો િક્ક દ વો સ્વીક રવ મ ાં આવર્ ે
નિી. 
(૫) જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ લ યક તની સમકક્ષ લ યક ત ઉમેદવ ર ધર વે છે તેવો તેમનો િક્ક દ વો િોય તો 
આવ  ઉમેદવ રે સમકક્ષત  પ્રસ્થ તપત કરત  આદેર્ો/અતધકૃતત ની તવર્તો આપવ ની રિરેે્. 
૬. અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જનજાવત,સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ:- 
(૧) મ  ળ ગજુર તન  અનસુ  બચત જાતત, અનસુ  બચત જનજાતત, સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  
ઉમેદવ રોને જ અન મત વર્ાન  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મળરે્. 
(૨) અનસુ  બચત જાતત, અનસુ  બચત જનજાતત, સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ા પૈકી ઉમેદવ ર જે વર્ાન  
િોય તેની તવર્તો અરજીપત્રકમ ાં અચ  ક આપવી. 
(૩) ઉમેદવ રે અરજીપત્રકની સાંબાંતધત કોલમમ ાં જે તે અન મત કક્ષ  દર્ ાવેલ નિી િોય તો પ છળથી  અન મત 
વર્ાન  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ નો િક્ક દ વો મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવર્ે નિીં. 
(૪) અન મત વર્ાનો લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રે તેન  સમથાનમ ાં સક્ષમ અતધક રી દ્વ ર  તનયત નમનુ મ ાં 
આપવ મ ાં આવેલ જાતત પ્રમ ણપત્રની નકલ અરજી સ થે અચ  ક  સ મેલ કરવ ની રિરેે્. અરજીપત્રક સ થ ેજાતત 
પ્રમ ણપત્રની નકલ સ મેલ નિીં  િોય તો ત ેપ છળથી સ્વીક રવ મ ાં આવર્ે નિીં અને અરજીપત્રક રદ થવ ને 
પ ત્ર બનર્.ે 
(૫) સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  ઉમેદવ રોને અન મતનો લ ભ જો તેઓનો સમ વેર્ “ઉન્નત 
વર્ામ ાં” નિી થતો િોય તો જ મળવ પ ત્ર થર્ે. 
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(૬) સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ ત વર્ાન  ઉમદેવ રોએ ઉન્નત વર્ામ ાં સમ વેર્ ન થતો િોવ  અંર્નેુાં 
સ મ જજક ન્ય ય અને અતધક હરત  તવભ ર્ન  ત .૦૬-૦૨-૧૯૯૬ન  ઠર વથી તનયત થયેલ પહરવશષ્ટ (ક) 
(ગજુર તીમ ાં) ન  નમનુ મ ાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રિરેે્. આ પ્રમ ણપત્ર જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ સમયર્ ળ નુાં 
િોવુાં જોઇએ.પહરણીત મહિલ  ઉમેદવ રોએ આવ ુ પ્રમ ણપત્ર તેમન  મ ત -તપત ની આવકન  સાંદભામ ાં રજુ 
કરવ નુાં રિરેે્,જો આવ  ઉમેદવ રોએ તેમન  પતતની આવકન  સાંદભામ ાં આવુાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરેલ િરે્ તો 
તેમની અરજી રદ કરવ મ ાં આવર્,ે આ પ્રમ ણપત્ર ત .૦૧-૦૪-૧૪ થી ત .૩૧-૦૩-૧૫ન  સમયર્ ળ ની 
આવકને ધ્ય ને લઇ, ત .૦૧-૦૪-૧૫થી અરજી સ્વીક રવ ની છેલ્લી ત રીખ સધુીમ ાં મેળવેલ િોવુાં જોઇએ. અરજી 
સ થે પહરતર્ષ્ટ (ક) ન  બદલે Annexure–A (અંગ્રેજીમ ાં) રજુ ાં કરેલ િરે્ તો  પણ અરજી રદ કરવ મ ાં આવર્.ે 
કેમકે Annexure-A ભ રત સરક ર િઠેળની નોકરી મ ટેનુાં છે. જો ઉમેદવ રે આ પ્રમ ણપત્ર (પહરતર્ષ્ટ -ક) અરજી 
સ થે રજુ કરેલ નિીં િોય  તો તેઓની અરજી અમ ન્ય ર્ણવ મ ાં આવરે્ અને બબનઅન મત જગ્ય  મ ટે પણ 
તવચ રણ મ ાં  લેવ મ ાં આવર્ે નિીં. 
(૭) સરક રની પ્રવતામ ન જોર્વ ઈ મજુબ અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રો  બબનઅન મત વર્ાન   ઉમેદવ રોની 
સ થે તનયત ધોરણો (અથ ાત વયમય ાદ  ,અનભુવની લ યક ત, બબનઅન મત વર્ાન  ઉમેદવ રો મ ટે 
અપન વેલ િોય તેન  કરત ાં વધ ુ તવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મ ાં છૂટછ ટ લીધ  તસવ ય પોત ની ગણુવત્ત ન  
આધ રે પસાંદર્ી પ મે તો બબનઅન મત જગ્ય ની સ મે ર્ણત્રીમ ાં લેવ ન  થ ય છે. 
(૮) ઉમેદવ રે અરજીમ ાં જાતત અંર્ે જે તવર્ત દર્ ાવેલ િરે્ તેમ ાં પ છળથી ફેરફ ર કરવ ની તવનાંતી  મ ન્ય 
ર ખવ મ ાં આવર્ ેનિી. 
૭. માજી સૈવનક 
(૧) મ જી સૈતનક ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રકમ ાં તવર્તો આપવ ની રિરેે્. 
(૨) મ જી સૈતનક ઉમેદવ રે હડસ્ચ ર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સ થે અચ  ક મોકલવ ની રિરેે્. 

૮. મહહલા ઉમેદવાર  
મહિલ ઓની  અન મત જ્ગગ્ય ઓ મ ટે જો યોગ્ય મહિલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્ધ નિીં થ ય તો તેની જગ્ય  જે તે 
કક્ષ ન  (category) પરુુષ ઉમેદવ રોને  ફ ળવી ર્ક રે્. 
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક, મહહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ
વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    
 

૯. વવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવ ર તવધવ  િોય તો અરજી પત્રકમ ાં તે કૉલમ સ મે “િ ” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથ  “લ ગ ુપડતુાં નથી” 
એમ દર્ ાવવુાં . 
(૨) તવધવ  ઉમેદવ રે જો પનુ: લગ્ન કરેલ િોય તો અરજી પત્રકમ ાં તે કૉલમ સ મે “િ ” અચ  ક લખવુાં અન્યથ   
“લ ગ ુપડતુાં નથી” એમ દર્ ાવવુાં . 
(૩) તવધવ  ઉમેદવ રે પનુ: લગ્ન કરેલ ન િોય અને તવધવ  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  િોય તો 
અરજી સ થે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડતેવટ રજુ કરવ ની રિરેે્. 
(૪)  તવધવ  ઉમેદવ રને સરક રની પ્રવતામ ન જોર્વ ઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમ ાં પ ાંચ ટક  ગણુ 
ઉમેરવ મ ાં આવર્.ે 
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૧૦. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુર ત સરક રન  સરક રી /અધા સરક રી/ સરક ર િસ્તકન  કોપોરેર્ન /કાંપનીઓમ ાં સેવ  બજાવત  
અતધક રીઓ / કમાચ રીઓ આયોર્ની જાિરે તન  સાંદભામ ાં બ રોબ ર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ  
ઉમેદવ રે પોત ન  તવભ ર્/ખ ત /કચેરીને અરજી કય ાની ત રીખથી હદન-૭ મ ાં અચ  ક કરવ ની રિરેે્.જો 
ઉમેદવ રન  તનયોક્ત  તરફથી અરજી મોકલવ ની છેલ્લી ત રીખ બ દ ૩૦ હદવસમ ાં અરજી કરવ ની પરવ નર્ી 
નિીં આપવ ની જાણ કરવ મ ાં આવર્ ેતો તઓેની અરજી ન માંજુર કરી ઉમેદવ રી  રદ કરવ મ ાં આવરે્. 
(૨)  કેન્દ્ર સરક રની અથવ  અન્ય  કોઇપણ ર જ્ય સરક રની નોકરીમ ાં િોય તેવ  ઉમેદવ રે   ખ ત  મ રફત  
અરજી મોકલવ ની રિરેે્ અથવ  આ અરજી સ થે તનમણ  ક અતધક રીનુાં ન  વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રિરેે્. 
(૩)  રૂબરૂ  મલુ ક ત  સમયે  ઉમેદવ રે સક્ષમ અતધક રી  દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ ન  વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર રજુ     
કરવ નુાં રિરેે્. 
૧૧. ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  
ગજુર ત જાિરે સેવ  આયોર્ કે અન્ય જાિરે સેવ  આયોર્ અથવ  અન્ય સરક રી /અધા સરક રી /સરક ર 
િસ્તકની સાંસ્થ ઓ દ્વ ર  ઉમેદવ ર ક્ય રેય પણ ર્ેરલ યક ઠર વેલ િોય તો તેની તવર્ત અરજીપત્રકમ ાં 
આપવ ની રિરેે્. જો ઉમેદવ રનો ર્ેરલ યકનો સમય ચ લ ુિરે્ તો આવ  ઉમેદવ રની અરજી રદ થવ ને પ ત્ર 
બનર્.ે 
૧૨. ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :-  
અર્ ઉ ઉમેદવ રને સરક રી સેવ / સરક ર િસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેર્નમ ાંથી ક્ય રેય પણ  ફરજજય ત 
તનવતૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવ મ ાં આવેલ િોય તો અરજીપત્રકમ ાં તેની તવર્ત આપવ ની રિરેે્.  
૧૩. રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧) રૂબરૂ મલુ ક ત આયોર્ની કચેરી ખ તે જ લેવ મ ાં આવરે્. ઉમેદવ રે પોત ન  ખચે ઉપક્સ્થત થવ નુાં રિરેે્. 
રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે આયોર્ દ્વ ર  નક્કી કરવ મ ાં આવેલ તનયત ત રીખ અને સમયે િ જર ન રિલે ઉમેદવ ર 
પસાંદર્ી મ ટે પ ત્ર ર્ણ રે્ નહિ. 
(૨)  અનસુ  બચત જાતત, અનસુ  બચત જન જાતતન  ઉમેદવ રો તથ  બેરોજર્ ર ઉમેદવ રો કે જેઓન  મ ત -તપત  
ની વ તષિક આવક આવકવેર  ને પ ત્ર ન િોય તેઓને તેમન  રિઠે ણન  સ્થળેથી રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે આવવ  
તથ  જવ  મ ટે ગજુર ત એસ.ટી. તનર્મ દ્વ ર  તનયત થયેલ હટહકટન  દર પ્રમ ણે બસ ભ ડુાં મળવ પ ત્ર થરે્. 
આ મ ટે ઉમેદવ રે રૂબરૂ મલુ ક તન  હદવસે તનયત ફોમા ભરવ ન ુરિરેે્ અને તેની સ થે અસલ હટહકટ રજુ 
કરવ ની રિરેે્. 
(૩)  રૂબરૂ મલુ ક તન  હદવસે રૂબરૂ મલુ ક તન  પત્રમ ાં દર્ ાવવ મ ાં આવેલ અસલ પ્રમ ણપત્રો રજુ કરવ ન  
રિરેે્. જો ઉમેદવ ર અસલ પ્રમ ણપત્ર રજુ કરરે્ નિીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે પ ત્ર બનરે્ નિીં તેની ખ સ 
નોંધ લેવી.      
૧૪. નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી)   
(૧) આયોર્ન  ઓનલ ઇન મસુદ્દ  મજુબ અરજી કરેલ ન િોય 
(૨) અરજીમ ાં દર્ ાવેલ તવર્તો અધ  રી કે અસાંર્ત િોય. 
(૩) અરજીમ ાં ઉમેદવ રે સિી અપલોડ કરેલ ન િોય. 
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવ  ઈ-મેઇલ થી મોકલ વેલ િોય. 
(૫) અરજીમ ાં પ સપોટા સ ઈઝનો ફોટોગ્ર ફ અપલોડ કરેલ ન િોય. 
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(૬) અરજી સ થે પ  રેપ  રી ફી ભરેલ ન િોય.  
(૭) અનસુ  બચત જાતત, અનસુ  બચત જનજાતત, સ મ જજક અને ર્ૈક્ષબણક પછ ત વર્ા તથ  ર્ રીહરક અર્ક્તત  
ધર વત  ઉમેદવ રે  અરજીપત્રક સ થે સક્ષમ અતધક રી દ્વ ર   અપ યેલ પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૮) મ જી સૈતનક ઉમેદવ રે હડસ્ચ ર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૯) સ મ જજક અને રૈ્ક્ષબણક પછ ત વર્ાન  ઉમેદવ રે જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ સમયર્ ળ નુાં નોન હક્રમીલેયર 
પ્રમ ણપત્ર રજુ કરેલ ન િોય. 
(૧૦) ઉમેદવ રે રૈ્ક્ષબણક લ યક તન  સાંદભામ ાં મ કાર્ીટ/પદવી પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૧૧) જન્મ ત રીખ મ ટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમ ણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
૧૫. વનમણકૂ:-  
(૧) ઉપરની જાિરે ત સાંબાંધમ ાં તનમણ  ક મ ટે પસાંદ  થયેલ  ઉમેદવ રની સરક રશ્રીન   સાંબાંતધત તવભ ર્ને 
આયોર્ દ્વ ર  ભલ મણ કરવ મ ાં આવર્ે. ઉમેદવ રોએ આખરી તનમણ  કપત્ર મેળવત ાં પિલે ાં કોમ્્યટુર અંર્ેની 
સીસીસી અથવ  તેની સમકક્ષ ર જ્ય સરક ર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લ યક ત મેળવી લેવ ની રિરેે્.આ 
પ્રક રની લ યક ત નિીં ધર વન ર ઉમેદવ ર તનમણ  કને પ ત્ર બનરે્ નિીં.  
(૨) તનમણ  ક અંર્ેની સઘળી ક યાવ િી સરક રશ્રી  દ્વ ર  કરવ મ ાં આવતી િોવ થી આ અંર્ેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવિ ર આયોર્ ધ્ય ને લેર્ે  નિીં. 
(૩)  ઉમેદવ રે  તેની રૈ્ક્ષબણક લ યક ત /અનભુવ/ઉંમર વર્ેરેન  સમથાનમ ાં રજુ કરેલ પ્રમ ણપત્રો કોઇપણ 
તબકે્ક અયોગ્ય મ લમુ પડરે્ તો તેની ઉમેદવ રી રદ થરે્ તેમજ ભલ મણ બ દની તનમણ  ક પણ રદ થવ ને 
પ ત્ર રિરેે્ અને આવ  ઉમેદવ ર ભ રતીય ફોજદ રી ધ ર   િઠેળની ક યાવ િી ને પ ત્ર થરે્, જેથી ઉમેદવ રન ે
સલ િ આપવ મ ાં આવ ેછે કે,તેમણે રજુ કરેલ  પ્રમ ણપત્રો ખબુજ ચોકસ ઈથી પણુા રીતે ખર ઈ કય ા બ દ જ 
આયોર્મ ાં રજુ કરવ . 
૧૬. ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોવિત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં 
 ઉમેદવ રોને આથી ચેતવણી આપવ મ ાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમ ાં કોઇપણ પ્રક રની ખોટી મ હિતી 
દર્ ાવવી નિી,તેમજ આવશ્યક મ હિતી છૂપ વવી નિી,ઉપર ાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્ત વેજો કે તેની 
પ્રમ બણત નકલમ ાં કોઇપણ સાંજોર્ોમ ાં સધુ રો અથવ  ફેરફ ર અથવ  બીજા કોઇપણ ચેડ ાં કરવ  નિીં અથવ  
તેઓએ આવ  ચેડ ાં કરેલ/બન વટી દસ્ત વેજો રજુ કરવ  નિી,જો એકજ બ બતન  બ ેકે તેથી વધ ુદસ્ત વેજોમ ાં 
અથવ  તનેી પ્રમ બણત નકલમ ાં કોઇપણ પ્રક રની અચોકસ ઇ અથવ  તવસાંર્તત  જણ ય તો તે તવસાંર્તત ઓ 
બ બતની સ્પષ્ટત  રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવ ર આયોર્ દ્વ ર  દોતષત જાિરે થયેલ િોય અથવ  થ ય તો,      
 (૧) તેઓની ઉમેદવ રી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યત  પ્ર ્તકરવ ,  
 (ર) ન મ બદલીન ેપરીક્ષ  આપવી,  
 (૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વ ર  છળ કપટથી ક મ પણુા કર વ્ય ુિોય , 
 (૪) બન વટી દસ્ત વેજ રજુ કય ા િોય ,  
 (પ) અર્ત્યની બ બત છપ વવ  અથવ  દોષમકુત અથવ  ખોટ  તનવેદનો કરેલ િોય , 
 (૬) તેઓની ઉમેદવ રી અંર્ે કોઇપણ અતનયતમત કે અનબુચત ઉપ યોનો સિ રો લીધો િોય , 
 (૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સ ધનોનો ઉપયોર્ કયો િોય , 
 (૮) ઉત્તરવિી મ ાં અશ્લીલ ભ ષ  કે અતર્ષ્ટ  બ બતો સહિતની અસાંર્ત બ બતો રજુ કરેલ િોય, 
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(૯) પરીક્ષ  ખાંડમ ાં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતાણ  ક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવ રની જવ બવિીની નકલ 

કરવી, પસુ્તક, ર્ ઇડ, ક પલી તેવ  કોઇપણ છ પેલ કે િસ્તબલબખત સ હિત્યની મદદથી અથવ  વ તબચત 
દ્વ ર  કે કોઇ સ ાંકેતતક રીતે નકલ કરવ  કે અન્ય  ઉમેદવ રોને નકલ કર વવ ની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ 
ર્ેરરીતી આચરવ  મ ટે,    

(૧૦) આયોર્ દ્વ ર  પરીક્ષ ની ક મર્ીરી અંર્ે તનયકુત થયેલ  કમાચ રીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રક રની 
ર્ રીહરક ઇજા પિોચ ડવી , અથવ   

(૧૧) ઉપરોકત જોર્વ ઇઓમ ાં ઉલ્લખે યેલ દરેક અથવ  કોઇપણ કૃત્ય કરવ  કે કર વવ  તેણે કે સીધી અથવ  
આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબ ણ લ વન ર ઉમેદવ ર નીચે દર્ ાવેલ તર્ક્ષ  ઉપર ાંત આપોઆપ પ્રયત્ન 
કયો િોય ફોજદ રી ક યાવ િીને પ ત્ર બનર્ે.  

     (ક) આયોર્ દ્વ ર  ત ેપસાંદર્ીન  ઉમેદવ ર તરીકે ર્ેરલ યક ઠર વી ર્ક રે્, અને /અથવ   
     (ખ) તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષ  કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુ ક ત મ ટે ક યમી કે મકુરર મદુત મ ટે  
        (૧) આયોર્ દ્વ ર  લેવ ન ર કોઇપણ પરીક્ષ  કે પસાંદર્ી મ ટે , અને  
        (ર) ર જય સરક ર િઠેળની કોઇપણ નોકરીમ ાંથી સરક ર દ્વ ર  ર્ેરલ યક ઠર વી ર્ક રે્ અને  
     (ર્) જો સરક રી સેવ મ ાં અર્ ઉથી જ િોય તો તેન  તવરૂધ્ધ સમબુચત તનયમો અનસુ ર તર્સ્તભાંર્ન  

પર્લ ાં લઇ ર્ક રે્. 
(૧ર) ઉપરોકત તવર્તોમ ાં તનહદિષ્ટ કરેલ તર્ક્ષ  કરત  પિલે  આયોર્/ સરક ર દ્વ ર  ઉમેદવ રને /કમાચ રીને 
     (૧) આરોપન મ મ ાં તેમની સ મેન  સ્પષ્ટ આરોપો અથવ  કેસન  પ્રક ર બ બતે, 
     (ર) લેખીતમ ાં તર્ક્ષ  અંર્ે બચ વન મુાં- િકીકત રજુ કરવ  અને  
     (૩) તર્ક્ષ  અંર્ે તનયત સમય મય ાદ મ ાં રૂબરૂ રજુઆત કરવ ની તક આપવ મ ાં આવરે્. 
   
 
                                                                             (એન.એમ. ધવૃ)                                                                                                                       
                                                                           ઈ.ચ . સાંયકુ્ત સબચવ  
                                  ગજુર ત જાિરે સેવ  આયોર્ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

It is informed the candidates for confirmation of the application for the selection to the post 

of Inspector of Motor Vehicles, Class- II, (Advt. 02/2015-16) during Date: 22-04-2015, 13.00 

p.m. to Date: 07-05-2015, 13.00 p.m.  

Total No. of posts:-100 ( As under) -  

No. Category Total post Out of total Post reserved for 

Women candidate 

1 GENERAL 53 17 

2 S.E.B.C. 29 10 

3 S.C. 08 03 

4 S.T. 10 03 

      

 Out of total post 01 post is reserved for Ex-Servicemen.   

 

 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) The disabled candidates are not eligible for application. 

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

   Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category. 

 

E.Q:- (A) Possess a Degree in Mechanical engineering or Automobile Engineering of a 

recognized University or deemed university or possess an equivalent qualification recognized 

as such by the Government for this purpose.  

(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 vehicle and heavy passenger motor 

vehicle during the probation period. 

(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 the following minimum physical standards: 

(i) For Male candidate height not less than 162 centimeters (155 centimeters for Scheduled Tribes 

candidates of Gujarat origin) and minimum chest measurement 79 centimeters deflated and weight 

not less than 50 kg. 

(ii) For Female candidate height not less than 158 centimeters (151 centimeters for Scheduled Tribes 

candidates of Gujarat origin) and weight not less than 45 Kg. 

(iii) A candidate should not be colour blind and should have clear vision with or without glasses. 

(F) The candidate shall possess adequate knowledge of Gujarati and Hindi. 

 

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

AGE :-Not less than 21 years and not more than 30 years. Age will be calculated on the last date of 

the receipt of application. 
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Note: (1) The number of candidate to be called for Interview test shall be about three times of the 

number of vacancies. 

(2)  The candidate who fails to remain present at the interview on the specified date and time shall 

not be eligible for selection. 

 

Upper Age limit shall be relaxed as under:  

1 

 

  S.C.,S.T.,S.E.B.C. Category of Gujarat origin 05 Years      

2  Women Candidates belonging to Unreserved 

  Category  

05 Years     

 

3  Women Candidates belonging to reserved 

 Category of Gujarat origin 

10 Years (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. 
Important provisions: 

(1) There will be a written test for selection. There will be two question papers in written test and 

both papers are compulsory and multiple choice type. 

(2) Question paper-1 will be of either Mechanical Engineering or Automobile engineering of 200 

marks and 200 questions with 120 minutes duration. Question paper-2 will be of two parts with 60 

minutes duration. Part-A will be of Gujarati language of 50 marks and Part-B will be of English 

language of 50 marks. Each Part will consist of 50 Questions each of one mark in Question paper-

2. Candidates have to give an option in the application form for Mechanical Engineering or 

Automobile Engineering subject. The medium of written test shall be English except for Part B of 

Question Paper II of the written test. 

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

(4) Result of Question paper-1 will be prepared by using suitable scaling formula.  

(5) Candidature of the candidates not possessing eligibility criteria prescribed in the advertisement/ 

recruitment rules will be cancelled at any stages of the selection procedure.  

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

of number of category wise candidates will be considered of the advertised posts. The successful 

candidates will have to submit printed copy of his/her application form along with necessary 

certificates within 7 days from declaration of the provisional result to the Commission.  

                                                                                                                                                                                                                                          

(N. M. Dhruv)                               

   In charge Joint Secretary 

                                              Gujarat Public Service Commission 
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Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવ ર ત :૨૨-૦૪-
૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલ ક થી ત :૦૭-૦૫-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલ ક,  સધુીમ ાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજી 
પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. 
Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.  
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર જવુાં 
(૨) Apply On line Click કરવુાં.  

આ પ્રમ ણે click કરવ થી (1) More Details તથ  (2) Apply Now બટન દેખ રે્.  
 સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાિરે તની બધી જ તવર્તોનો અભ્ય સ ઉમેદવ રોએ કરવો. અન ે

ત્ય રબ દ Apply Now બટન ન્ક્લક કરવુાં. 
(૩) મોટર વાહન વનરીક્ષક,વગગ-૨ ઉપર click કરવ થી જગ્ય ની તવર્તો મળર્ ે
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવ થી Application  Format દેખ રે્. Application Format મ ાં સૌ 

પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવ રે ભરવી. (અિીં લ લ ફુદરડી (*) તનર્ ની િોય તનેી તવર્તો ફરજજય ત 
ભરવ ની રિરેે્.) “Personal Details” મ ાં જ્ય ાં Mobile Number અને email ID મ ાંગ્ય  છે, તેની તવર્ત 
લખવી જેથી જરૂર જણ યે આયોર્ ઉમેદવ રને મ હિતર્ ર કરી ર્કે. 

(૫) Personal Details ભર ય  બ દ Educational Details ભરવ  મ ટે Educational Details  પર click કરવુાં 
અને પોત ની ર્કૈ્ષબણક તવર્તો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવ  મ ર્ત  

િોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્ય ાં મ હિતી ભરવી. જે વધ ર નો અનભુવ gpsc-ojas module 

મ ાં સમ તવષ્ટ ન થતો િોય, તો સ દ  ક ર્ળ પર gpsc-ojas મ ાં જણ વ્ય  મજુબન  અનભુવન  કોઠ  
પ્રમ ણે આપે વધ ર ન  અનભુવની તવર્ત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” મ ાં Yes / No  પર click કરવુાં. 
(૧૦) િવ ે save  પર “click” કરવ થી તમ રો Data Save  થર્ે. અિીં ઉમેદવ રનો  Application Number 

generate  થરે્. જે ઉમેદવ રે  સ ચવીને ર ખવ નો રિરેે્ અને િવે પછી આ જાિરે તન  સાંદભામ ાં આયોર્ 
સ થેન  કોઈ પણ પત્ર વ્યવિ રમ ાં તે દર્ ાવવ નો રિરેે્.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમ ાં કોઇ સધુ ર -વધ ર  કરવ ન  િોય તો Edit Applicationમ ાં જઇને કરી ર્ક રે્,આ 
સતુવધ  અરજી Confirm કરત ાં પિલે  ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ 
સવુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં.  

(૧૨) િવે પેજન  ઉપરન  ભ ર્મ ાં upload photo પર click કરો અિીં તમ રો application number type કરો 
અને તમ રી Birth date type કરો. ત્ય રબ દ ok પર click  કરો. અિીં, photo અને signature upload 
કરવ ન  છે. (ફોટ નુાં મ પ ૫ સે.મી. ઊંચ ઇ અન ે૩.૬ સે.મી પિોળ ઈ અન ેsignature નુાં મ પ ૨.૫ સે.મી. 
ઊંચ ઇ અન ે૭.૫ સે.મી પિોળ ઈ ર ખવી) (photo અને signature upload કરવ  સૌ પ્રથમ તમ રો photo 
અને signature .jpg Formatમ ાં(10 KB) સ ઇઝ થી વધ રે નિીં તે રીતે Computer મ ાં િોવ  જોઇએ.) 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/
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“Browse” Button પર click કરો િવે Choose File ન  સ્ક્રીનમ ાંથી જે ફ ઇલમ ાં .jpg Format મ ાં તમ રો 
photo store થયેલ છે ત ેફ ઇલન ેત્ય ાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. િવે “Browse” 
Button ની બ જુમ ાં “Upload “ Button પર Click કરો િવે બ જુમ ાં તમ રો photo દેખ રે્. િવે આજ રીતે 
signature પણ upload કરવ ની રિરેે્.  

(૧૩) િવે પેજન  ઉપરન  ભ ર્મ ાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથ  Birth 
Date Type  કય ા બ દ Ok પર click કરવ થી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm 
application દેખ રે્. ઉમેદવ રે “Application preview” પર click કરી પોત ની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમ ાં 
સધુ રો કરવ નો જણ ય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુ રો કરી લેવો. અરજી confirm કય ા 
પિલે  કોઇપણ પ્રક રનો સધુ રો અરજીમ ાં કરી ર્ક રે્. પરાંત.ુ અરજી confirm થઇ ર્ય  બ દ અરજીમ ાં 
કોઇપણ સધુ રો થઇ ર્કરે્ નિીં. જો અરજી સધુ રવ ની જરૂર ન જણ ય તો જ confirm application પર 
click  કરવુાં. Confirm application પર click કરવ થી ઉમેદવ રની અરજીનો આયોર્મ ાં online સ્વીક ર 
થઈ જર્ે. અિીં “confirmation number” generate થરે્ જે િવે પછીની બધી જ ક યાવ િી મ ટે જરૂરી િોઈ, 
ઉમેદવ રે સ ચવવ નો રિરેે્. Confirmation number તસવ ય કોઇપણ પત્રવ્યવિ ર કરી ર્ક રે્ નિીં. 
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની તપ્રન્ટ અચ  ક ક ઢી ર ખવી. 

(૧૪) સ મ ન્ય કેટેર્રીન  ઉમેદવ રે અરજી ફી નીચેન  બે તવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી ર્કે છે. 
૧.  પોસ્ટ ઓહફસમાાં: સ મ ન્ય કેટેર્રીન  ઉમેદવ રે ભરવ ની થતી ફી સાંદભ ે“Print Challan” ઉપર કલીક 

કરીને તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ ક ઢવ ની રિરેે્. આ તપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્્યટુરની 
સતુવધ  ધર વતી પોસ્ટ ઓહફસમ ાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચ ર્જ  ત .૦૭-૦૫-
૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલ ક સધુીમ ાં ભરવ ની રિરેે્ અને ફી ભય ા અંર્ેનુાં ચલણ મેળવવ નુાં રિરેે્. આ 
ચલણ તથ  confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવ રે પોત ની પ સે સ ચવીને ર ખવ ન  રિરેે્ અને 
જ્ય રે આયોર્ દ્વ ર  માંર્ વવ મ ાં આવે, ત્ય રે જ અરજીપત્રક બબડ ણો સહિત તથ  ફી ભરેલ  ચલણની 
નકલ સ થ ેઆર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવ ન  રિરેે્ અથવ  આયોર્ની કચેરીમ ાં રૂબરૂમ ાં 
આપી જવ ન  રિરેે્. 

૨.  ઓનલાઇન ફી: જમ  કર વવ  મ ટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં અને તવર્તો ભરવી અને ત્ય ાં 
“Online Payment of fee“ ઉપર કલીક કરવુાં. ત્ય રબ દ આપેલ તવકલ્પોમ ાં “Net Banking of Fee”,  
અથવ  “Other Payment Mode” ન  તવકલ્પમ ાંથી યોગ્ય તવકલ્પ પસાંદ કરવો અને આર્ળની તવર્તો 
ભરવી. ફી જમ  થય  બ દ આપને આપની ફી જમ  થઇ ર્ઇ છે તેવુાં Screen પર લખ યેલુાં આવરે્. 
અને e-receipt મળર્ ેજેની Print ક ઢી લેવી. જો પ્રહક્રય મ ાં કોઇ ખ મી િર્ ેતો Screen પર આપની 
ફી ભર યેલ નથી તેમ જોવ  મળર્ે.  

(૧૫) અન મત વર્ાન  ઉમેદવ રો (ફી મ ાંથી મહુકત અપ યેલ ઉમેદવ રો ) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક 
પોત ની પ સે સ ચવીને ર ખવ નુાં રિરેે્ અને સફળ થયેલ  ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રક, પહરણ મ પ્રતસધ્ધ 
થય ની ત રીખથી હદન-૭ મ ાં જરૂરી પ્રમ ણપત્રો સહિત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવ ન  રિરેે્ 
અથવ  આયોર્ની કચેરીમ ાં રૂબરૂમ ાં આપી જવ ન  રિરેે્. 

(૧૬) દરેક જાિરે ત મ ટે ઉમેદવ રે એક જ અરજી કરવી. આમ છત ાં, સાંજોર્ોવર્ ત, જો કોઇ ઉમેદવ રે એકથી 
વધ ુઅરજી કરેલ િર્,ે તો છેલ્લી કન્ફમા થયલે અરજી, તેની સ થે તનયત ફી ભરેલ િરે્, તો તે મ ન્ય 
ર્ણ રે્ અને અર્ ઉની અરજી રદ્દ ર્ણવ મ ાં આવરે્. અર્ ઉની અરજી સ થે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમા થયેલ 
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અરજી સ મે ર્ણવ મ ાં આવરે્ નિીં. જો ઉમેદવ રે છેલ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી સ થે તનયત ફી ભરેલ નિીં 
િોય, તો આવ  ઉમેદવ રની તનયત ફી સ થેની કન્ફમા થયેલી છેલ્લી અરજી મ ન્ય ર્ણવ મ ાં આવર્ે. જો 
ઉમેદવ રે એકથી વધ ુઅરજી સ થે ફી ભરેલ િરે્, તો તે રીફાંડ કરવ મ ાં આવરે્ નિીં. 

અરજી ફી : 
(૧) સ મ ન્ય કેટેર્રીન  ઉમેદવ રે પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચ ર્જ 

ભરવ નો રિરેે્. અને ફી ભય ા અંર્ેનુાં ચલણ મેળવવ નુાં રિરેે્. અથવ  ઓનલ ઇન ફી ભરવ ની રિરેે્ 
તથ  e-receipt મળર્ે જેની Print ક ઢવ ની રિરેે્. 

(૨) મ  ળ ગજુર તન  અન મત કક્ષ ન  ઉમેદવ રોએ અરજી ફી ભરવ ની રિતેી નથી.  
(૩) ફી ભય ા વર્રની અરજી રદ થવ ન ેપ ત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સાંજોર્ોમ ાં 

લેણખત  કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત/પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી પોસ્ટ ઓહફસ દ્વ ર  અથવ  
ઓનલ ઇન  જ સ્વીક રવ મ ાં આવર્.ે રોકડમ ાં, ડીમ ન્ડ ડ્ર ફ્ટથી, ઇષ્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડાર કે પે ઓડારન  
સ્વરૂપમ ાં 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 : મોટર વાહન વનરીક્ષક, વગગ-૨ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક 
પ્રમાણપત્રોની નકલ, વય મયાગદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, પહરવશષ્ટ-
’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, લેણખત કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 
અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ વવગતો આયોગની કચેરીના નોહટસબોડગ અને આયોગની વેબસાઇટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
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અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી 
જાહરેાત ક્રમાાંકઃ- ૦૨/ર૦૧૫-૧૬ 
જગ્યાનુાં નામઃ- મોટર વ િન તનરીક્ષક, વર્ા-૨ 
( આ ય દી ફકત ઉમેદવ રોને મદદરૂપ થવ  મ ટે છે. અથાઘટનન  પ્રસાંરે્ જાિરે તની જોર્વ ઇ તથ  
પરીક્ષ  તનયમોની જોર્વ ઇ ધ્ય ને લેવ ની રિરેે્.) 
૦૧ એક જાિરે ત મ ટે એક અરજી કરવી. 
૦ર એસ.એસ.સી.બોડાન  પ્રમ ણપત્રની નકલ કે જેમ ાં જન્મત રીખ દર્ ાવેલ િોય (ર્ ળ  છોડય ન  

S.L.C. પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય ર્ણ ર્ે નિીં.)  
૦૩ ઉમેદવ રે ન મમ ાં ફેરફ ર કરેલ િોય તો તેન  પરુ વ ની નકલ.  
૦૪ સ મ જજક અન ે ર્ૈક્ષબણક રીતે પછ તવર્ા, અન.ુજાતત, અન.ુજનજાતત  વર્ા મ ટે સક્ષમ 

અતધક રી દ્વ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્રની નકલ તથ  ર્ ળ  છોડય ન  પ્રમ ણપત્રની નકલ.  
૦પ સ મ જજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછ તવર્ાન  ઉમેદવ ર જાિરે તમ ાં જણ વ્ય  મજુબ       

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૫ થી અરજી કરવ ની છેલ્લી ત રીખ સધુીમ ાં ઇસ્ય ુથયેલ નોન હક્રમીલેયર 
પ્રમ ણપત્ર પહરતર્ષ્ટ નમનુ  ‘‘ ક ’’ મજુબ  ગજુર તીમ ાં આપવ મ ાં આવતુાં પ્રમ ણપત્ર બીડવુાં. 
અંગે્રજીમ ાં આપવ મ ાં આવતુાં  Annexure-A મ ન્ય નથી.   

૦૬ રૈ્ક્ષબણક લ યક તન  સાંદભામ ાં જાિરે તમ ાં દર્ ાવેલ તવધ ર્ ખ ન  સ્ન તક / અનસુ્ન તક 
પદવીન  અંતતમ વષાનુાં ગણુપત્રક / પદવી પ્રમ ણપત્રની નકલ 

૦૭ સરક રી કમાચ રીન  હકસ્સ મ ાં રૂબરૂ મલુ ક તન  સમયે સક્ષમ અતધક રી  દ્વ ર  તનયત 
નમ  ન મ ાં આપવ મ ાં આવેલ  ‘ન -વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર’ની નકલ અચ  ક રજ  કરવ ની રિરેે્, 
અન્યથ  રૂબરૂ મલુ ક તમ ાં પ્રવેર્ મળરે્ નિીં. ( (સ મ ન્ય વિીવટ તવભ ર્ન  ત ાઃ ૦૮-૧૧-
૮૯ન  પહરપત્રથી તનયત થયેલ નમ  ન  મજુબ) 

૦૮ તવધવ  ઉમેદવ રન  હકસ્સ મ ાં બીજા લગ્ન કરેલ નથી તેવુાં સોર્ાંદન મુાં.  
 
આ તબકકે ઉમેદવ રોનુાં ખ સ ધ્ય ન દોરવ મ ાં આવે છે કે અનભુવે એમ જણ ય છે કે, અરજીપત્રક સ થે બબડવ ન  
બબડ ણો / પ્રમ ણપત્રો વર્રેે અંર્ ેપ  રતી ક ળજી ઉમેદવ રો દ્વ ર  લેવ મ ાં આવતી િોતી નથી. ઉમેદવ રોન ે
જણ વવ મ ાં આવેલ પ્રમ ણપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમ ણપત્રો બબડવ ન  રિી જત ાં િોય છે, કે પ્રમ ણપત્રો જાિરે તમ ાં 
આપેલી સ  ચન  મજુબન  િોત  નથી. આવ  પ્રસાંર્ોએ આયોર્ ેતેઓની અરજી રદ કરવી પડ ેછે. આ પ્રક રની 
બ બત આપન  કેસમ ાં ન બને તે મ ટે અરજી, આયોર્મ ાં રજુ કરત ાં પિલે ાં આ અંર્ે પ  રતી ક ળજી ર ખી, 
ચક સણી કરીને જ, તે અરજી સ થે આપન  તરફથી રજુ કરવ મ ાં આવે તે જોવ  જણ વવ મ ાં આવે છે.   
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ન - વ ાંધ  પ્રમ ણપત્રનો નમ  નો 

 
 

 

 

                                                                 
 


