
ગજુરાત જાહેર  સેવા આયોગ  

                                                                                     શાખાાઃ-આર-૭ 

સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે જુદા જુદા વિષયો ના વ્યાખ્યાતા, ગજુરાત વશક્ષણ સેિા, િર્ગ-૨  ની નીચે 

દશાગિેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદિારો પસદં કરિા માટે Online અરજીઓ તા:૨૪/૧૧/૨૦૧૫,૧૩.૦૦ કલાકથી 

તા:૦૯/૧૨/૨૦૧૫ ,૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં મ ાંગાવવામાાં આવે છે. આ જાહરેાત ની અરજીનુ ં ફોમગ, ઉંમરમાં 

છૂટછાટ વિર્રે આયોર્ ના નોટીસ બોર્ગ ઉપર અથિા આયોર્ ની િેબ સાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in 

ઉપર જોિા વિનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ-સપંણૂગ વિર્તો આયોર્ની િેબસાઈટ પર િચંાણે લઈને જ 

ઉમેદિારે ON LINE અરજી કરિાની રહશેે. 

જાહરેાત 

ક્રમાકં  
વિષયનુ ંનામ કુલ 

જ

ગ્યા

ઓ  

કક્ષાિાર જગ્યાઓ  કક્ષા િાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ 

માટે અનામત જગ્યાઓ 

 

વશક્ષણ 

વિભાર્ના 

તા.૦૨/૦૬/૧

૧ના ઠરાિ 

ક્રમાકં –SCT-

1211-393-GH 

તેમજ તા. 

૦૭/૦૨/૧૪ના 

ઠરાિ ક્રમાકં-

SCT-

102013—

616356-GH 

મજુબ સલંગ્ન  

વિદ્યાશાખા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

   સામાન્ય અન.ુ

જાવત 

અન.ુજન

જાવત 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 

સામાન્ય અનુ

જાવત 

અન.ુજન

જાવત 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 

 

૫૮ ટેક્ષટાઇલ ડીઝાઇન  ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- -- -- -- -- 

૫૯ પ્રિન્ટીંગ ટેકનોલોજી  ૦૫ ૦૪ -- -- ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- 

૬૦ આકીટેકચર 

આસીસ્ટન્ટશીપ  

૦૬ ૦૬ -- -- -- ૦૨ -- -- -- -- 

૬૧ ફેબ્રીકેશન 

ટેકનોલોજી  

૦૭ ૦૫ -- ૦૧ ૦૧ ૦૧ -- -- -- િોડકશનએન્જી.
/મને્યફેુચરીંગ
એન્જીનીયરીગ  

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


જાહરેાત 

ક્રમાકં  
વિષયનુ ંનામ કુલ 

જ

ગ્યા
ઓ  

સામાન્ય અન.ુ

જાવત 

અન.ુજન

જાવત 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 

સામાન્ય 

મહહલા  

અનુ

જાવત
મહહ

લા  

અન.ુજન

જાવત 
મહહલા  

 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 
મહહલા  

સલંગ્ન  

વિદ્યાશાખા 

 

૬૨ બાયોમેડીકલ 

એન્જીનીયરીંગ  

૦૮ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- 

૬૩ માઇનીંગ 

એન્જીનીયરીંગ 

૦૯ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૧ -- -- -- -- 

૬૪ ઇન્સ્ુમેન્ટેશન  & 

કાંટ્રોલ 

૧૨ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૨ -- -- ૦૧ -- 

૬૫ ઓટોમોબાઇલ 

એન્જીનીયરીંગ 

૧૩ ૦૯ -- ૦૧ ૦૩ ૦૩ -- -- ૦૧ -- 

૬૬ મેટલજી  ૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૨ -- ૦૧ ૦૧ -- 

૬૭ એપ્લાઇડ 

મીકેનીકસ  

૧૭ ૦૯ -- ૦૩ ૦૫ ૦૩ -- ૦૧ ૦૧ પ્રસપ્રવલ  

૬૮ કેમીકલ 

એન્જીનીયરીંગ 

૨૭ ૧૪ ૦૨ ૦૪ ૦૭ ૦૪ -- ૦૧ ૦૨ -- 

૬૯ ઇલેકટ્રોનીક્સ & 

કોમ્યનુીકેશન 

એન્જીનીયરીંગ 

૩૧ ૨૪ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૮ -- ૦૧ ૦૧ -- 

૭૦ કોમ્પ્યટુર 

એન્જીનીયરીંગ 

૩૭ ૨૨ ૦૩ ૦૪ ૦૮ ૦૭ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ઇન્ફોમેશન 

ટેકનોલોજી  

૭૧ સીવીલ 

એન્જીનીયરીંગ 

૪૩ ૩૦ ૦૧ ૦૪ ૦૮ ૧૦ -- ૦૧ ૦૨ -- 

૭૨ ઇન્ફોમેશન 

ટેકનોલોજી  

૫૩ ૩૦ ૦૩ ૦૭ ૧૩ ૧૦ ૦૧ ૦૨ ૦૪ કોમ્પ્યટુરએન્જી.
/ટેકનોલોજી  
અથવા 
કોમ્પ્યટુર 
સાયન્સ & 

ટેકનોલોજી   



જાહરેાત 

ક્રમાકં  
વિષયનુ ંનામ કુલ 

જ

ગ્યા
ઓ  

સામાન્ય અન.ુ

જાવત 

અન.ુજન

જાવત 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 

સામાન્ય 

મહહલા  

અનુ

જાવત
મહહ

લા  

અન.ુજન

જાવત 
મહહલા  

 

સા.શૈ.પ. 

િર્ગ 
મહહલા  

સલંગ્ન  

વિદ્યાશાખા 

 

૭૩ ઇલેકટ્રીકલ 

એન્જીનીયરીંગ  

૬૮ ૩૯ ૦૩ ૦૮ ૧૮ ૧૩ ૦૧ ૦૨ ૦૬ -- 

૭૪ મીકેનીકલ 

એન્જીનીયરીંગ 

૧૧૧ ૭૨ ૦૫ ૦૯ ૨૫ ૨૪ ૦૧ ૦૩ ૦૮ -- 

૭૫ રસાયણશાસ્ત્ર  ૦૬ ૦૩ -- ૦૧ ૦૨ ૦૧ -- -- -- -- 

૭૬ ભૌપ્રતકશાસ્ત્ર  ૦૬ ૦૩ -- ૦૧ ૦૨ ૦૧ -- -- -- -- 

૭૭ અંગે્રજી   ૧૧ ૦૭ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૨ -- -- -- -- 

૭૮ ગણણત શાસ્ત્ર  ૧૬ ૦૯ -- ૦૨ ૦૫ ૦૩ -- -- ૦૧ -- 

ખાસ ભરતી 

૭૯ ભૌપ્રતકશાસ્ત્ર  ૦૧ -- -- ૦૧ -- -- -- -- -- -- 

૮૦ અંગે્રજી  ૦૪ -- -- ૦૨ ૦૨ -- -- -- -- -- 

૮૧ રસાયણશાસ્ત્ર  ૦૫ -- -- ૦૩ ૦૨ -- -- ૦૧ -- -- 

૮૨ ગણણત શાસ્ત્ર   ૦૫ -- -- ૦૨ ૦૩ -- -- -- ૦૧ -- 

  ૮૩ આકીટેકચર 

આસીસ્ટન્ટશીપ 

૧૦ -- -- ૦૩ ૦૭ -- -- ૦૧ ૦૨ -- 

 

નોંધ: (૧) સરકારી પોલીટેકનીક ખાતેની ઉપર દશાગિેલ ૫૨૭ જગ્યાઓ પૈકી ૦૫ જગ્યાઓ માજી સૈવનક માટે 

અનામત છે.  

 (૨) સરકારી પોલીટેકનીક ખાતેની ઉપર દશાાવેલ કુલ ૫૨૭ જગ્યાઓ પૈકી ૧૫ જગ્યા શારીરરક રીતે અશક્ત 

ઉમેદવારો માટે અનામત છે. નીચે દશાાવ્યા િમાણેની પ્રવધાશાખાની જાહરેાતમાાં  ૪૦% કે તેથી વધ ુઅને 

૧૦૦% સધુી શારીરરક અશકતતા વાળા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. આ પ્રસવાયની અશક્તતા ધરાવતા 

ઉમેદવારો સાંબ ાંપ્રધત જાહરેાત માટે અરજી કરવાને પાત્ર નથી. 

 



ક્રમ  પ્રવષય   નીચે દશાાવેલ શારીરરક અશકતતા 
વાળા ઉમેદવારો અરજી કરવાને 
પાત્ર છે.  

૦૧ ઇન્સ્ુમેન્ટેશન  & કાંટ્રોલ, ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી,  ઇલેકટ્રોનીક્સ 

& કોમ્યનુીકેશન, કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયરીંગ,  ઇલેકટ્રીકલ 
એન્જીનીયરીંગ   

OA, OL, BL, B (મોડરેટ)અને 
LV(મોડરેટ) તથા     
 HH (મોડરેટ)િકારની 

૦૨ બાયોમેડીકલ, આકીટેકચર આસીસ્ટન્ટશીપ, ટેક્ષટાઇલ 
ડીઝાઇન, ફેબ્રીકેશન ટેકનોલોજી, મેટલજી, એપ્લાઇડ 
મીકેનીકસ, ઓટોમોબાઇલ, મીકેનીકલ, સીવીલ, કેમીકલ, 

માઇનીંગ, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌપ્રતકશાસ્ત્ર, ગણણત શાસ્ત્ર   

OA, OL, HH (મોડરેટ)િકારની 

૦૩ િીન્ટીંગ ટેકનોલોજી  OA, OL િકારની 
૦૪ અંગે્રજી   BL, OA, OL, OAL, B અને   LV 

િકારની 
Note: OA = One  Arm  affected, OL= One Leg affected, BL= Both Leg affected, B- Blind, LV= Low vision, 

HH= Hearing Impairment, OAL= One Arm and Leg affected  

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ણબનઅનામત 

ઉમેદવારો માટેનાાં ધોરણો લાગ ુપડશે. 

(૪) ણબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા 

સા.શૈ.પ.વગા, અનસુણુચત જાપ્રત અને અન.ુ જનજાપ્રત માટેની કૂલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા 

ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસાંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા 

ઉમેદવારોએ પસાંદગીની િરક્રયા દરપ્રમયાન િાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સાંબ ાંપ્રધત સેવાની કાયાક્ષમતા 

જાળવી રાખવા પ્રનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવશે.  

જરૂરી લાયકાત.:    

૧.  જા.ક્ર. ૫૮ થી ૭૪ અને જા.ક્ર. ૮૩ માટે માન્ય યવુનિવસિહટ ની એન્ન્જવનયહરિંર્ અથિા ટેકનોલોજીની 

સબંવંધત વિદ્યાશાખામા ંસ્નાતક કક્ષાએ પ્રથમ િર્ગની પદિી કે તેની સમકક્ષ લાયકાત અથિા સરકાર દ્વારા 

માન્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાિતા હોિા જોઈએ. જો ઉમેદિાર માન્ય યવુન. ની એન્ન્જવનયહરિંર્ અથિા 

ટેકનોલોજીની સ્નાતક કક્ષાએ પ્રથમ િર્ગની પદિી ધરાિતો ન હોય તો અનસુ્નાતક કક્ષાએ પ્રથમ િર્ગની 

પદિી ધરાિતા હોિા જોઇએ.  

૨. જા.ક્ર. ૭૫ થી ૭૮ અને ખાસ ભરતી જા.ક્ર. ૭૯ થી ૮૨ માટે માન્ય યવુન.ની સબંવંધત વિષયમાં 

અનસુ્નાતકની પદિી અથિા સરકાર દ્વારા માન્ય સમક્ક્ક્ષ લાયકાત જે પૈકી સ્નાતક અથિા અનસુ્નાતક 

કક્ષાએ પ્રથમ િર્ગની પદિી ધરાિતા હોિા જોઇએ.  

 

 

 



નોંધ :  

૧. વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૩ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થી 

બી.ઇ./બી.ટેક ઇન્ફમેશન &  કોમ્યનુીકેશન ટેકનોલોજીની પદિીને આઇ.ટી. તથા કોમ્્યટુર 

એનેજીનીયરીંર્/ ટેકનોલોજીની પદિીની સમકક્ષ ર્ણેલ છે. 

૨.  વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૪ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થી 

કોમ્્યટુર સાયન્સ & એન્જીનીયરીંર્,  બી.ઇ.ની પદિીને કોમ્્યટુર એન્જીનીયરીંર્ બી.ઈ./બી.ટેક ની 

પદિી સમકક્ષ ર્ણેલ છે.  

૩. વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૪ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થી 

બી.ઇ../બી.ટેક બાયોમેર્ીકલ એન્ર્ ઇન્સ્ુમેન્ટેશનની પદિી બાયોમેર્ીકલ બી.ઈ./બી.ટેકની પદિી 

સમકક્ષ ર્ણેલ છે.  

૪. વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૫ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થી 

બી.ઇ. મેટલીજીકલ એન્જીનીયરીંર્ની પદિીને બી.ઇ. મેટલજીકલ & મટીરીયલ્સ એન્જીનીયરીંર્ની 

પદિી સમક્ક્ક્ષ ર્ણેલ છે.  

૫. વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૫ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થી 

એમ.ઇ./એમ.ટેક ની નેટિકીંર્ & કોમ્યનુીકેશન ની પદિી એમ.ઇ./એમ.ટેક ઇલેકટ્રોનીક્ક્સ & 

કોમ્યનુીકેશનની પદિીને સમકક્ષ એ શરતે ર્ણેલ છે કે ઉમેદિાર બી.ઇ./બી.ટેક ઇલેકટ્રોનીક્ક્સ & 

કોમ્યનુીકેશનમા ંપદિી ધરાિતા હોિા જોઇએ. 

૬. વશક્ષણ વિભાર્ના તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૩ના ઠરાિ ક્રમાકં : એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૫૩૫૬-ઘ થ 

ઠરાિના કોલમ-૩ મા ંદશાગિેલ વિદ્યાશાખાની સામે દશાગિેલ એમ.ઇ./એમ.ટેક ની પદિીને  સમકક્ષ 

એ શરતે ર્ણિામા ંઆિેલ છે કે ઉમેદિાર સબંવંધત વિદ્યાશાખામા ંબી.ઇ./ બી.ટેકની પદિી ધરાિતા 

હોિા જોઇએ.  

(૭) સબંવંધત વિદ્યાશાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોમાથંી  જગ્યાના સદંભગમાં આશરે  ત્રણ ર્ણા 

ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામાં આિશે. જો આશરે ત્રણ ર્ણા ઉમેદિારો સબંવંધત 

વિદ્યાશાખામા ં મળશે તો, સલંગ્ન વિદ્યાશાખાની અરજીઓ વિચારણામા ં લેિામા ં આિશે નહહ. જો સબંવંધત 

વિદ્યાશાખાના આશરે  ત્રણ ર્ણા ઉમેદિારો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર નહી થાય તો ખટૂતા ઉમેદિારો માટે 

સલંગ્ન વિદ્યાશાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોની અરજી વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે  

 



(૮)  જો  જગ્યાના સદંભગમા ં રુબરુ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણિાના થતા ઉમેદિારોની સખં્યા માટે આયોર્ દ્વારા 

ઠરાિેલ ધોરણો / આશરે ત્રણ ર્ણાથી િધારે ઉમેદિારો On-Line નોંધાયેલ હશે, તો ઉપરના ધોરણે સખં્યા 

મયાગદીત કરિા પ્રાથવમક કસોટી યોજિામા ંઆિશે. પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામ બાદ અરજી ચકાસણીના 

તબક્કામા ંગણુ ક્રમાનસુાર પ્રથમ સબંવંધત વિદ્યાશાખાના ઉમેદિારોને ધ્યાને લેિામા ંઆિશે અને જો સબંવંધત 

વિદ્યાશાખાના ઉમેદિારો વનયત ધોરણોની સખં્યામા ં ઉપલબ્ધ ન થાય તો જાહરેાતની જોર્િાઇ સતંોષતા 

સલંગ્ન વિદ્યાશાખાના ઉમેદિારોને ગણુ ક્રમાનસુાર તદઅન રુબરુ મલુાકાત માટે પાત્ર ર્ણિામા ંઆિશે.  

(૯)  પ્રાથમીક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ સ્નાતક કક્ષાએ શીખિિામા ંઆિતા સબંવંધત વિદ્યાશાખાના અભ્યાસક્રમ 

મજુબનો રહશેે.  

(૧૦) વિદેશની યવુનિવસિટીની શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ તેઓની પદિીની માન્યતા તથા 

સમકક્ષતા અંરે્ જરૂરી પરુાિા રજૂ કરિાના રહશેે.   

(૧૧) જે યવુન. દ્વારા ટકાિારી આપિામાં આિતી નથી તેિા ઉમેદિારોએ ટકાિારી ર્ણિા માટેની ફોમ્યુગલા / 

આધાર અરજી સાથે રજૂ કરિાના રહશેે.  

(૧૨) ગજુરાત મલુ્કી સેિા િર્ીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭મા ં દશાગિેલ કોમ્્યટુર 

એ્લીકેશનનુ ં પાયાનુ ંજ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. 

(૧૩) ગજુરાતી અથિા હહન્દી ભાષા અથિા બનેંનુ ંપરુત ુજ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈએ. 

પર્ાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦ ( ગે્રર્ પે રૂ. ૫૪૦૦/-) 

ઉંમર : પ્રસ્તતુ જગ્યાઓના ભરતી વનયમો અનસુાર ઉપલી િયમયાગદા ૩૫ િષગની છે. પરંત ુ ગજુરાત 

સરકારના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ના જાહરેનામા ક્રમાકં: જીએસ/૩૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/જી.૫ 

અનસુાર ઉપલી િયમયાગદામાં ૦૫ િષગની છુટછાટ મળિાપાત્ર હોઇ ૪૦ િષગ સધુીના ઉમેદિાર અરજી કરી 

શકશે. ઉપલી િયમયાગદામા ં છુટછાટ િધમુાં િધ ુ ૪૫ િષગની મયાગદામાં રહશેે. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની 

છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિશે.  

૧ મળૂ ગજુરાતના અન.ુજાવત, અન.ુજનજાવત અને 

સા.અને શૈ.પ.િર્ગ ( જે તે કેટેર્રીની અનામત 

જગ્યા  હોય તયા)ં 

૦૫ િષગ  

૨ ણબન અનામત મહહલા ઉમેદિાર ૦૫ િષગ 

૩ મળૂ ગજુરાતના અન.ુજાવત, અન.ુજનજાવત અને 

સા.અનેશૈ.પ.િર્ગના મહહલા ઉમેદિાર( જે તે 

કેટેર્રીની અનામત જગ્યા  હોય તયાં) 

૧૦ િષગ (િધમુા ં િધ ુ ૪૫ િષગ સધુી - આ 

છૂટછાટમા,ં મહહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાચં 

િષગ ની છે, તેનો પણ સમાિેશ થઇ જાય છે.) 



૪ જે તે વિષયમા ંઅરજી માટે યોગ્ય ર્ણેલ કેટેરે્રીના  

શારીહરક રીતે અશક્ક્ત ઉમેદિારો 

શારીહરક અશકતતા ધરાિતા ઉમેદિારો કે 

જેઓ આ જગ્યાની ફરજો સામાન્ય માણસોની 

જેમ બજાિિા શક્ક્ક્તમાન હોય, તેઓને 

સા.િ.વિ. ના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર 

થી વનયત થયેલ સવુપ્રન્ટેર્ન્ટ/ વસવિલ સર્જન 

ના તબીબી પ્રમાણપત્ર ને આધીન ૧૦ િષગ 

સધુીની છૂટછાટ મળિા પાત્ર રહશેે.(િધમુાં 

િધ ુ ૪૫ િષગ)  આ વસિાય અન્ય શારીહરક 

અશક્ક્તતા  ધરાિતા ં ઉમેદિારને છૂટછાટ 

મળિા પાત્ર નથી. 

૫  માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત લશ્કરમા ંબજાિેલી સેિા ઉપરાતં બીજા ત્રણ 

િષગ. (િધમુાં િધ ુ ૪૦ િષગની ઉમરની 

મયાગદામા.ં) 

૬. ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુકી 

સેિા અને િર્ીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 

વનયમો,૧૯૬૭ ની જોર્િાઇ મજુબ ગજુરાત 

સરકારની નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અથિા હંર્ામી 

ધોરણે સળંર્ છ માસ સધુી કામર્ીરી બજાિતા 

હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂકં જાહરેાતમા ં 

દશાગિેલ િય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તથા 

તેઓએ ધારણ કરેલ તે જગ્યાની શૈક્ષણણક લાયકાત  

ઇજનેરીની સબંવંધત વિધાશાખાની  

ર્ીગ્રી/ર્ી્લોમાની વનયત થયેલ હોય તેિા 

કમાગચારીઓ (ર્ણણતશાસ્ત્ર, રસાયણ્શાસ્ત્ર , 

ભૌવતક્ક્શાસ્ત્ર અને અંગે્રજી વિષયોમા ં ઉપલી 

િયમયાગદામા ંછુટછટ મળશે નહીં.  

ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં.  

અરજી ફી: સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ. મળૂ ગજુરાતના 

અનામત કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ ફી ભરિાની નથી. ગજુરાત રાજય 

સીિાયના અનામત ઉમેદિારોએ વનયત ફી ભરિાની રહશેે.  

 

                                                                           ( ર્ી.કે.સથુાર ) 
                                                                            સયંકુત સણચિ  

                                                                      ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ 



 

જાહરેાતની સામાન્ય જોર્િાઈ 

૧.નાર્હરકતિ:-  

ઉમેદિાર, 

 (ક)ભારતનો નાર્હરક  અથિા  

(ખ)નેપાળ નો પ્રજાજન અથિા  

(ર્)ભતૂાનનો પ્રજાજન અથિા 
(ઘ)વતબેટ નો વનિાગવસત જે ભારતમા ં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી, ૧૯૬૨ 
પહલેા ંભારતમા ંઆિેલા હોિા જોઇએ ,અથિા  

(ચ)મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ક્ત કે જે ભારતમા ં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પિૂગ 
પાહકસ્તાન, (બાગં્લાદેશ) બમાગ (મ્યાન માર),શ્રીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ર્ા, જેિા પિૂગ આહિકાના દેશો, સયંકુ્ક્ત 
પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આિેલ 
હોિા જોઇએ. પરંત ુ પેટા ક્રમાંક (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)મા ંઆિતા ઉમેદિારો ના હકસ્સામા ંસરકારે 
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુ ં અરજી પત્રક આયોર્ 
વિચારણા માં લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામાં આિશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના 
હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 
૨.   ભરેલા અરજી પત્રક:- (૧) ઓનલાઇન જાહરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને ણબન અનામત કક્ષાના 
ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાં આયોર્ની ફી રૂ. ૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ જમા કરાિિાના રહશેે.  જ્યારે 
અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ પોસ્ટ ઓહફસમા ંફી જમા કરાિિાની રહશેે નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની 
નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોર્ની કચેરી/પોસ્ટઓહફસમા ં જમા કરાિિાના નથી. પરન્ત ુ
અરજીપત્રકની નકલ પોતાની પાસે રાખિાની રહશેે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલથી કે 
ઈન્ટેરનેટ ના માધ્યમ થી અરજીપત્રક જમા  કરાિિાનો સદેંશો મળે તયારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
સાથે અરજીપત્રક આયોર્ની કચેરીમા ંમોકલિાનુ ંરહશેે.    
 

(૨) જો એક કરતા ં િધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલર્ અલર્ 
અરજી કરિાની રહશેે અને પ્રતયેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે 
નહી.   

(૪) અરજી ફી િર્રની અણગ્રમ નકલ વિચારણા મા ંલેિામા ંઆિશે નહી.  

(૫) એક જાહરેાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશે. એક જાહરેાત માટે એક થી િધ ુઅરજી કરેલ હશે તો 
ઉમેદિારી રદ કરિામા ંઆિશે. 
(૬) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમા ંઅનામત જગ્યા ઓ દશાગિેલ ન હોય તયા ંઆિા 
ઉમેદિારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ણબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૭) જાહરેાતમા ંમહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ંમહહલા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે.  

(૮) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેર્રીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત 
હોય તયારે મહહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ક્ત પરુુષ 
ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મહહલા ઉમેદિારો ની 



પસદંર્ી 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 પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 
મહહલા ઉમેદિાર પણ પસદંર્ી પામી શકે છે.) 
 (૯) જાહરેાતમા ંમાત્ર મહહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં    

પરુુષ ઉમેદિાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યા ઓ 
પર પસદંર્ી માટે પરુુષ ઉમેદિારો ની વિચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુ જે જગ્યા ઓ મહહલા 
ઉમેદિારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસદંર્ી 
પામે/જેટલી સખં્યામાં પસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણા મા ં લેિાના ં થશે અને કોઇ 
મહહલા ઉમેદિાર પસદં ન થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદિાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુષ 
ઉમેદિારો ને ધ્યાનમા ં લેિામા ંઆિશે..(દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે 
અને  ૦૮ મહહલા ઉમેદિાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદિારો પસદંર્ી પામી  શકે છે.)  

૩.   જન્મ તારીખ:- 
(૧) આયોર્ જન્મ તારીખ ના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી.ઇ.  

પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુ ં ઉમેદિાર 
માને તો સક્ષમ અવધકારી એ આપેલ િય અને અવધિાસ ના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલિા 
ની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅવધકૃત અવધકારી એ સ્પષ્ટ પણે જણાિેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ. 
એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરિામા ંઆિેલ 
પરુાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષા ના પ્રમાણપત્રમા ં દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતા ં જુદી છે તથા માનિા ને પરૂત ુ ં કારણ છે. 
ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને અવધિાસ નુ ં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસ હતાગ(credibility)ના આધારે 
સ્િીકાર કે અસ્િીકાર નો વનણગય આયોર્ દ્વારા લેિામા ંઆિશે.                                                                                      

(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમા ં દશાગિેલ જન્મ તારીખ મા ં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ 
શકશે નહી. 

૪. િય મયાગદા:  

(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિશે.  

(૨) જાહરેાતમા ં ઉપલી િય મયાગદા દશાગિિામા ં આિેલ છે, તેમા ં જાહરેાતમા ં દશાગવ્યા મજુબની 
છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે.   

૫   શૈક્ષણણક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદિાર જાહરેાતમા ં દશાગિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ ના રોજ 
ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી/સસં્થા માંથી મેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ િષો/સેમેસ્ટર) અને પદિી 
પ્રમાણપત્રોની સ્િય ં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરિાની રહશેે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામા ંઆિશે નહી. 
(૪) શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિા મા ં
આિશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમા ંદશાગિેલ લાયકાત ની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો 
હોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વિર્તો આપિાની રહશેે. 

 
 
 



 
 

૬.    અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત,સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િર્ગ:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત 
િર્ગના ઉમેદિારો ને જ અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી ઉમેદિાર 
જે િર્ગના હોય તેની વિર્તો અરજી પત્રકમા ંઅચકૂ આપિી. 
(૩) ઉમેદિારે અરજી પત્રના સબંવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાં આિશે નહીં. 
(૪) અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત 
નમનુામા ં આપિામા ં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ કરિાની રહશેે. 
અરજી પત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિા મા ંઆિશે 
નહીં અને અરજી પત્રક રદ થિાને પાત્ર બનશે. 
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારો ને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાિેશ 
“ઉન્નત િર્ગમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે. 
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમા ંસમાિેશ ન થતો હોિા 
અંરે્નુ ં સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિ થી વનયત થયેલ 
પહરવશષ્ટ-(ક) (ગજુરાતીમા)ંના નમનુામા ંજ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરહશેે.  

(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય િષગ ૨૦૧૨-૧૩,૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ની આિકના આધારે મેળિેલ હશે. 

અને આિકના માપદંર્ બદલાયેલ ન હોય તો તે માન્ય ર્ણાશે. િધમુા ં અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તા. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીમા ંઆ પ્રમાણપત્ર મેળિેલ હશે તો તે પણ માન્ય ર્ણાશે. (ખ) ઉન્નતિર્ગમા ંસમાિેશ ન 

થતો હોિા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આિકના સદંભગમા ંઆપિામા ંઆિતુ ં હોિાથી આ પ્રમાણપત્ર 

અરજી સાથે રજૂ કરતી િખતે ઉમેદિારની માતાવપતાની આિકમા ંફેરફાર થયો હોય તો ઉમેદિારે/અરજદારે 

સ્િયં આિા િધારા-ઘટાર્ાની પ્રમાણણક જાહરેાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરિાની રહશેે. 

આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગ બાદ, સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ હોય તેની જાણ આયોર્ની 

કચેરીને પણ કરિાની રહશેે. જે ઉમેદિાર/અરજદાર આિી સ્િૈન્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આિકમા ં િધારો 

છૂપાિશે તો તેને મળેલો લાભ રદ્દ કરિાપાત્ર ઠરશે અને આયોર્ દ્વારા કરિામાં આિતી કાયદેસરની 

કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.”  (ર્) પહરણીત મહહલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના 

સદંભગમા ંરજુ કરિાનુ ંરહશેે, જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સદંભગમા ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ 

કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ કરિામા ં આિશે.(ઘ)  અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક)ના બદલે એનેક્ષર-A 

(અંગે્રજીમા)ંરજુ કરેલ હશે તો પણ અરજી રદ કરિામા ંઆિશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળ ની 

નોકરી માટેનુ ં છે. (ચ) જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક)) અરજી સાથે રજુ કરેલ નહીં હોય તો 

તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણિામા ંઆિશે અને ણબન અનામત જગ્યા માટે પણ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિશે 

નહીં.        

(૭)   સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો ણબન અનામત િર્ગના  

ઉમેદિારો ની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત િય મયાગદા, અનભુિની લાયકાત, ણબન અનામત 
િર્ગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ હોય તેના કરતા ંિધ ુ વિસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) મા ંછૂટછાટ 
લીધા વસિાય પોતાની ગણુિત્તા ના આધારે પસદંર્ી પામે તો ણબન અનામત જગ્યાની સામે  



ર્ણતરી માં લેિાનાં થાય છે. 
(૮) ઉમેદિારે અરજીમા ંજાવત અંરે્ જે વિર્ત દશાગિેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનતંી 
માન્ય રાખિામા ંઆિશે નહી. 

૭    માજી સૈવનક:- 
(૧) માજી સૈવનક ઉમેદિારોએ અરજી પત્રકમા ંવિર્તો આપિાની રહશેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજી પત્રક સાથે અચકૂ મોકલિા ની રહશેે. 

૮.  શારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો:-  

 (ક) શારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજી પત્રકમા ંવિર્તો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીહરક અશક્ક્તતા ૪૦% કે તેથી િધુ ંહોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીહરક અશક્ક્તતાનો લાભ     

મળિા પાત્ર રહશેે.  શારીહરક અશક્ક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧)અંધતિ અથિા ઓછી 
દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રિણ ની ખામી (૩) હલનચલનની અશક્ક્તતા અથિા મર્જ નો લકિો તે પૈકીની કઇ 
શારીહરક અશક્ક્તતા છે તે અરજીમાં દશાગિવુ.ં  

(ર્) જાહરેાતમા ંશારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય, પરંત ુ
જગ્યા ની ફરજો ને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો ને પાત્ર ર્ણેલ હોય 
તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસરેં્ ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 
(ઘ) શારીહરક અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ંસામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ ના પહરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨, થી વનયત થયેલ નમનુામા ંસરકારી હોક્સ્પટલના 
સવુપ્રટેન્રે્ન્ટ/ વસવિલ સર્જન/ મેહર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે 
અચકૂ મોકલિાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામા ંનહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી 
ક્સ્િકારિામા ંઆિશે નહીં શારીહરક અશક્ક્તતા ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિા પાત્ર થશે નહીં.  

(ચ)  જાહરેાત ક્રમાકં  ૧ થી ૨૪ મા ં૪૦% કે તેથી િધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની દ્રષ્ષ્ટહીનતાની અશકતતા  
ધરાિતા ંઅથિા લખિા માટે અસમથગ હોય તેિા  ( જાહરેાતમા ંઆિા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર 
ર્ણેલ હોય તો જ) ઉમેદિારોએ On-line અરજીપત્રકમાં લહીયાની સિુીધા મેળિિા માટે જણાિિાનુ ં
રહશેે. પાછળથી આિે સવુિધા મેળિિાની વિનતંી વિચારણામા ંલેિામા ં આિશે નહહ. આિા ઉમેદિાર 
પ્રસ્તતુ જા.ક્ર. ૫૮ થી  ૮૩ મા ંપ્રથમ િષગમા ંઅભ્યાસ કરતી વ્યહકતને લહહયા તરીકે રાખી શકશે.  

 

૯.  મહહલા ઉમેદિાર:-    

મહહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યા ઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા 
જે તે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદિારો ને  ફાળિી શકાશે. 

જો ઉમેદિારનો સમાિેશ અનામત િર્ગ ,માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્ક્તતા ,મહહલા કે વિધિા પૈકી 
ના વિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુવિકલ્પોમા ંથતો હોય તેિા હકસ્સામા ંતેને લાગ ુપર્તા વિકલ્પો પૈકી 
જેમા ંિધ ુલાભ મળિા પાત્ર હશે તે મળશે.    

 

૧૦.  વિધિા ઉમેદિાર:-  

(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજી પત્રકમા ં તે કૉલમ સામે “હા” અિશ્ય લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુ
પર્તુ ંનથી” એમ દશાગિવુ.ં 
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કૉલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યથા “લાગ ુપર્તુ ંનથી” એમ દશાગિવુ ં. 
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એહફરે્વિટ રજુ કરિાની રહશેે. 



(૪) વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમા ંપાંચ ટકા ગણુ 
ઉમેરિામા ંઆિશે. 
(૫)  કોઈ મહહલા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે વિધિા ન હોય,પરંત ુઅરજી કયાગ બાદ 
અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ર્યા બાદ અથિા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઈપણ 
તબકે્ક વિધિા બને અને તે અંરે્ જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત  મળ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મહહલા ઉમેદિારોને 
“વિધિા મહહલા ઉમેદિાર” તરીકેના લાભ આપિામા ંઆિશે.  

૧૧. ના િાધંા પ્રમાણપત્ર:-  

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તક ના કોપોરેશન /કંપનીઓ મા ં સેિા 
બજાિતા અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાહરેાત ના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અને 
તેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખ થી હદન-૭ માં અચકૂ 
કરિાની રહશેે. જો ઉમેદિારના વનયોક્ક્તા તરફથી અરજી મોકલિા ની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ 
હદિસમાં અરજી કરિાની રિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામાં આિશે તો તેઓની અરજી નામજુંર 
કરી ઉમેદિારી  રદ કરિામાં આિશે. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરી મા ં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા 
મારફત અરજી મોકલિા ની રહશેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુ ંના િાધંા પ્રમાણપત્ર 
રજુ કરિાનુ ંરહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામા ંઆિેલ ના િાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરિાનુ ંરહશેે. 

૧૨.   રે્રલાયક ઉમેદિાર:-  

ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાહરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી 
/સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ રે્રલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની  વિર્ત 
અરજી પત્રકમા ં આપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો રે્રલાયક નો સમય ચાલ ુ હશે તો આિા 
ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનશે. 

૧૩..  ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ, બરતરફ :-  

અર્ાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પણ 
ફરજજયાત વનવવૃત્ત,  રુખસદ કે બરતરફ કરિામા ં આિેલ હોય તો અરજી પત્રકમાં તેની વિર્ત 
આપિાની રહશેે.     

૧૪..  અર્તયની જોર્િાઇઓ:-    

(૧) ઉપરની જગ્યા માટે વનમણકૂ માટે ઉમેદિારો ની પસદંર્ી રૂબરૂ મલુાકાત યોજી ને કરિામા ં
આિશે. િધ ુ અરજીઓને કારણે જ્યાં પ્રાથવમક કસોટી જરૂરી બનશે તયા ંઆિી કસોટી પછી જ તેના 
ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારો ને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી 
કરાશે. આ કસોટીનુ ંમાધ્યમ આયોર્ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી 
સામાન્યત: અમદાિાદ ખાતે લેિામા ં આિશે અને ઉમેદિારોએ સ્િ ખચે ઉપક્સ્થત રહિેાનુ ં રહશેે. 
પ્રાથવમક કસોટીમા ંમેળિેલ ગણુ આખરી પસદંર્ી માટે ર્ણિામા ંઆિશે નહી.  

(૨) રૂબરૂ મલુાકાતમા ં આયોર્ની સચુનાઓ/ ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ં દશાગિેલ કેટેર્રીિાઈઝ 
જગ્યાની    સખં્યાને ધ્યાને લઈ, એક જગ્યા હોય તો ૦૬ ઉમેદિારો, બે જગ્યા હોય તો ૦૮ ઉમેદિારો 
, ત્રણ જગ્યાઓ   હોય તો ૧૦ ઉમેદિારો અને ચાર કે  તેથી િધ ુજગ્યાઓ હોય તો તે સખં્યાના ૦૩ 
ર્ણા ઉમેદિારોને રૂબરૂ   મલુાકાત માટે બોલાિિામા ંઆિશે.   

        
 



 

 (3) પ્રાથવમક કસોટીમા ંકુલ ગણુના ૧૦% થી ઓછા ગણુ મેળિશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર      

        ર્ણિામા ંઆિશે નહી. 
          

         (૪) જાહરેાતમા ંઠરાિેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુિ કરતા ંિધ ુશૈક્ષણણક લાયકાત અને/અથિા    

       િધ ુઅનભુિ અને/ અથિા લાયકાત મા ંઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોર્  

       ઉમેદિારો ની સખં્યા મયાગહદત કરી શકશે. 
 

૧૫.  રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામા ં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત 
થિાનુ ંરહશેે. 
(૨) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત ના ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓનામાતા-
વપતા ની િાવષિક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણ ના સ્થળે થી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ. ટી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર 
પ્રમાણે બસ ભાડંુ મળિાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે વનયત ફૉમગ ભરિા ન ુ
રહશેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજૂ કરિાની રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ં દશાગિિામા ંઆિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ 
કરિાના રહશેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેિી.  

(૪)  સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦  ગણુમાથંી પસદંર્ી માટેનુ ંલઘતુ્તમ ધોરણ િર્ગ-૧ અને 

િર્ગ-૨ એમ બનેં જગ્યાઓ માટે ણબન અનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૫૦ ગણુ અને  અનામત િર્ગના 

ઉમેદિારો માટે ૩૫ ગણુ રાખિામા ંઆિેલ છે. ઈન્ટરવ્ય ુકવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ં ઉમેદિારના 

એકંદર દેખાિ(Overall Performance)  ને ધ્યાનમા ં લેિામા ંઆિશે અને ઈન્ટરવ્ય ુ કવમટી ઈન્ટરવ્ય ુ

દરમ્યાન ઉમેદિારના એકંદર દેખાિ(Overall Performance)   ને ધ્યાનમા ંરાખી ચચાગ વિચારણા કયાગ 

બાદ સિાગનમુતે ગણુ આપશે  

(૫) માજી સૈવનકો તથા શારીહરક અશક્ક્ત ઉમેદિારોની જગ્યાઓ  અનામત હોય તયારે સબંવંધત 

કેટેર્રીના, માજી સૈવનકો અને શારીહરક અશક્ક્ત ઉમેદિારો પૈકી જે ઉમેદિારો આ પ્રમાણેના લઘતુ્તમ 

ગણુ મેળિતા હશે તેમને સબંવંધત કેટેર્રીની અનામત જગ્યાઓ સામે ર્ણિામા ંઆિશે. જો જાહરેાતમાં 

જણાવ્યા પ્રમાણેની આ  કેટેર્રીઓ માટે રાખિામાં આિેલ અનામત જગ્યાઓ માટે  લઘતુ્તમ ગણુ 

મેળિતા ઉમેદિારો પ્રા્ત ન થાય કે પરૂતી સખં્યામાં પ્રા્ત ન થાયતો સબંવંધત કેટેર્રીના લઘતુ્તમ 

ગણુના ૧૦ % ધોરણ હળવુ ં કરીને પસદંર્ી કરિામા ંઆિશે. 

(૬) મહહલા ઉમેદિારો માટે લઘતુ્તમ ગણુના ૧૦% નુ ં ધોરણ  હળવુ ં કરીને  પસદંર્ી પધ્ધવત 

અનસુરિામા ંઆિશે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહહલા ઉમેદિારો માટેની અનામત 

સખં્યા જેટલા  મહહલા ઉમેદિારોથી િધ ુ ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થાયતો ભલામણ યાદીમા ં મહહલા 

ઉમેદિારોનો સમાિેશ થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમેદિારોની પ્રતીક્ષાયાદી મા ં પસદંર્ી ર્ણિામા ં

આિશે. આ જોર્િાઈ મજુબ લઘતુમ લાયકી ધોરણ નીચે મજુબ રહશેે. 

િર્ગ (category) િર્ગ ૧/૨ પરૂૂષ િર્ગ ૧/૨ મહહલા 

ણબન અનામત ૫૦ ગણુ ૪૫ ગણુ 



સા. શૈ. પછાત િર્ગ ૩૫ ગણુ ૩૧ ગણુ 

અન.ુ જાવત/ અન.ુ જન જાવત ૩૫ ગણુ ૩૧ ગણુ 
      

૧૬ .  નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરિામાં આિશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાતં સ્િરૂપે છે, જે સપંણૂગ 
નથી.)   

(૧) અરજીમા ંવિર્તો અધરૂી કે અિાચ્ય હોય. 
(૨) અરજી ફેક્ક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય. 
 (૩) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય.  

(૪) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત િર્ગ તથા શારીહરક 
અશક્ક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે અરજી પત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ 
રજુ કરેલ ન હોય. 
(૫) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હર્સ્ચાર્જ બકુ ની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત િર્ગના ઉમેદિારે જાહરેાતમા ં દશાગિેલ સમયર્ાળાનુ ં નોન 
હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોય. 
(૭) ઉમેદિારે શૈક્ષણણક લાયકાત ના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

૧૭.  વનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમાં વનમણકૂ માટે પસદં થયેલા ઉમેદિારની સરકાર શ્રી ના વશક્ષણ વિભાર્ 
ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામા ં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળિતા પહલેાં 
કોમ્્યટુર અંરે્ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત 
મેળિી લેિાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) વનમણકૂ અંરે્ની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામા ંઆિતી હોિાથી આ અંરે્નો કોઇપણ 
પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં. 
(૩) ઉમેદિારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત/અનભુિ/ઉંમર િરે્રે ના સમથગનમા ં રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો 
કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમૂ પર્શે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદ ની વનમણકૂ 
પણ રદ થિાને પાત્ર રહશેે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળ ની કાયગિાહી ને પાત્ર 
થશે, જેથી ઉમેદિારને સલાહ આપિામાં આિે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી 
પણૂગ રીતે ખરાઇ કયાગ બાદ જ આયોર્મા ંરજુ કરિા. 

૧૮.રે્ર િતગણ ૂકં અંરે્ દોવષત ઠરેલા ઉમેદિારો વિરૂદ્ધ પર્લા:ં-  

ઉમેદિારો ને આથી ચેતિણી આપિામા ંઆિે છે કે તેઓએ અરજી પત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી 
માહહતી દશાગિિી નહી, તેમજ આિશ્યક માહહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાણણત નકલ મા ં કોઇપણ સજંોર્ોમા ં સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા 
કોઇપણ ચેર્ા ં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા ચેર્ા ં કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, જો 
એકજ બાબત ના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમા ંઅથિા તેની પ્રમાણણત નકલ મા ં કોઇપણ પ્રકારની 
અચોકસાઈ અથિા વિસરં્તતા જણાય તો તે વિસરં્તતા ઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. જો કોઇ 
ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો,      
 (૧) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ક્ત દ્વારા છળ કપટ થી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુહોય, 

(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય,  



(પ) અર્તયની બાબત છુપાિિા અથિા દોષમકુ્ક્ત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 

(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અવનયવમત કે અનણુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 

(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનણુચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય, 

(૮) ઉત્તરિહી મા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહત ની અસરં્ત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખરં્માં કોઇપણ રીત ની રે્રિતગણકૂ આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની  

જિાબિહીની નકલ કરિી , પસુ્તક , ર્ાઈર્, કાપલી જેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તણલણખત 
સાહહતયની મદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય  ઉમેદિારો 
ને નકલ કરાિિા ની રે્રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ રે્રરીવત આચરિા માટે,  તેમ જ િીજાણુયંતં્રોનો 
ઉપયોર્ કરેલ હોય,   

(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષા ની કામર્ીરી અંરે્ વનયકુ્ક્ત થયેલા કમગચારીઓ ને પજિણી કરિી, કોઇપણ 
પ્રકારની શારીહરક ઈજા પહોચાર્િી, અથિા  

(૧૧) ઉપરોક્ક્ત જોર્િાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કતૃય કરિા કે કરાિિા તેણે પ્રયતન 
કયો હોય કે સીધી અથિા આર્કતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગિેલ 
વશક્ષા ઉપરાતં આપો આપ ફોજદારી કાયગિાહી ને પાત્ર બનશે.  

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસદંર્ી ના 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 પસદંર્ી માટે, અને  

(ર) રાજ્ય સરકાર હઠેળ ની કોઇપણ નોકરી માથંી સરકાર દ્વારા રે્રલાયક ઠરાિી શકાશે અને  

(ર્) જો સરકારી સેિામા ંઅર્ાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂદ્ધ સમણુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભરં્ ના 
પર્લા ંલઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોક્ક્ત વિર્તો મા ં વનહદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા 
ઉમેદિારને/કમગચારી ને 

(૧) આરોપ નામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસ ના પ્રકાર બાબતે, 

(ર) લેખીતમા ંવશક્ષા અંરે્ બચાિ નામુ-ં હકીકત રજુ કરિા અને  

(૩) વશક્ષા અંરે્ વનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજૂઆત કરિાની તક આપિામા ંઆિશે.   

----------------------------------------*****---------------------------------------------- 
 
 
 

Online અરજી કરિાની તથા અરજી ફી ભરિાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સદંભગમા ં આયોર્ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્િીકારિામા ં આિશે. ઉમેદિાર 
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ં http://ojas.guj.nic.inપર 
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://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં 
(૨) Apply On line Click કરવુ.ં 
(૩) સરકારી સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે વ્યાખ્યાતા,  ,વશક્ષણ સેિા િર્ગ-૨ ઉપર click કરિાથી  

          જગ્યાની  વિર્તો મળશે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખાશે. Application Format મા ંસૌ  

        પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વિર્તો  

        ફરજજયાત ભરિાની રહશેે.) 

http://ojas.guj.nic.in/


(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details  પર click કરવુ ં 

        અને પોતાની શૈક્ષણણક વિર્તો ઉમેરિી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરિી. િધ ુExperience ઉમેરિા  

        માર્તા હોિ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી તયા ંમાહહતી ભરિી. 
(૯) તેની નીચે “Self declaration” મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦) હિે save  પર “click” કરિાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદિારનો  Application Number  

          Generate થશે. જે ઉમેદિારે  સાચિીને રાખિાનો  રહશેે અને હિે પછી આ જાહરેાતના સદંભગમા ં 

          આયોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારમા ંદશાગિિાનો રહશેે.  

(૧૧)  જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇને કરી  
        શકાશે, આ સવુિધા અરજી Confirm કરતાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી Confirm થઇ ર્યા  

        પછી/બાદ આ સવુિધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં.  

(૧૨) હિે પેજના ઉપરના ભાર્મા ંupload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type 

કરો અને તમારી Birth date type કરો. તયારબાદ ok પર click  કરો અહીં photo અને signature upload 

કરિાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. 
ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અને signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને 
signature jpg Formatમા(ં10 KB) સાઇઝ થી િધારે નહીં તે રીતે Computer મા ં હોિા જોઇએ.) “Browse” 

Button પર click કરો હિે Choose File ના સ્ક્રીનમાંથી જે ફાઇલમા ંjpg Format મા ંતમારો photo store થયેલ 
છે તે ફાઇલને તયાથંી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હિે “Browse Button “ની બાજુમા ં
“Upload Button”પર Click કરો હિે બાજુમા ં તમારો photo દેખાશે. હિે આજ રીતે signature પણ upload 

કરિાની રહશેે.  

(૧૩) હિે પેજના ઉપરના ભાર્મા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા 
Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm 

application દેખાશે. ઉમેદિારે show Application preview પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીમા ં
સધુારો કરિાનો જણાય તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહલેા 
કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાં કરી શકાશે. પરંત ુ અરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાં કોઇપણ 
સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુ.ં 
Confirm application પર click કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોર્માં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં 
“confirmation number” generate થશે જે હિે પછીની બધી જ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે 
સાચિિાનો રહશેે. Confirmation number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં.  

(૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સદંભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીનેconfirmation 

Number  ટાઈપ  કરિો અને print  પર click કરી અરજી પત્રકની  નકલ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢિાની 
રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ  સાથે નજીકની કોમ્્યટુરની સવુિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓહફસમા ંજિાનુ ંરહશેે. 
પોસ્ટ ઓફીસમા ંઆયોર્ની ફી  રૂ. ૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તારીખ- ૦૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીમા ંભરિાની 
રહશેે. અને ફી ભયાગ અંરે્નુ ંચલણ મેળિિાનુ ંરહશેે. આ ચલણ તથા અરજીપત્રક (ર્ાઉનલોર્ કરેલુ)ં ની નકલ 
અને જરૂરી બધા જ પ્રમાણપત્રોની  

(જાહરેાતમાં દશાગિેલ) સ્િય ં પ્રમાણણત નકલ આયોર્ દ્વારા મરં્ાિિામા ં આિે તયારે આયોર્ની કચેરીએ 
મોકલિાના રહશેે.   



(૧૫) અનામત િર્ગના ઉમેદિારો (ફી માથંી મહુકત અપાયેલ ઉમેદિારો ) Print Application ઉપર કલીક 
કરીને confirmation Number ટાઈપ કરિો અને print  પર click કરી અરજી પત્રકની નકલ કાઢિાની રહશેે. 
આ અરજીપત્રક (ર્ાઉનલોર્ કરેલુ)ં ની નકલ અને જરૂરી બધા જ પ્રમાણપત્રોની (જાહરેાતમા ંદશાગિેલ) સ્િય ં
પ્રમાણણત નકલ આયોર્ દ્વારા મરં્ાિિામા ંઆિે તયારે આયોર્ની કચેરીએ મોકલિાના રહશેે.   

 (૧૬) જો અરજીમા ંઆપે મોબાઇલ નબંર આપેલ હશે તો અરજી confirm થયેથી તરુત જ આપને અરજીમાં 
દશાગિેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS મળશે. આપના મોબાઇલ નબંર ઉપર આયોર્ દ્વારા આ જાહરેાત સદંભે  
SMS થી જાણ કરિામાં આિશે. 
(૧૭) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાયેં સજંોર્ોિસાત જો કોઈ ઉમેદિારે 
એકથી િધ ુઅરજી કરેલ હશે તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની વનયત ફી ભરેલ હશે તો, તે માન્ય ર્ણાશે 
અને અર્ાઉની અરજી રદ ર્ણિામા ંઆિશે.અર્ાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે 
ર્ણિામા ંઆિશે નહીં. જો  ઉમેદિારે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય તો, આિા 
ઉમેદિારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલ અરજી માન્ય ર્ણિામા ંઆિશે. જો ઉમેદિારે એક થી િધ ુ
અરજી ફી ભરેલ હશે તો હરફંર્ કરિામા ંઆિશે નહીં.  

(૧૮) અરજી ફી : 
    ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેિા ઉમેદિારને કોઇ પણ સજંોર્ોમાં 
પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાં બેસિા દેિામાં આિશે નહી.. આ ફી ફક્ક્ત પોસ્ટ ઓહફસ દ્વારા જ 
સ્િીકારિામા ં આિશે, રોકર્માં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે પે ઓર્ગરના સ્િરૂપમા ં આ ફી 
સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ લેિી. 
 

(૧૯) ઉમેદિારોને ખાસ જણાિિાનુ ં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ 
ઉમેદિાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો તથા જાહરેાતની જોર્િાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાિતા નથી 
તેમ માલમૂ પર્શે તો તેમની ઉમેદિારી કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરિામા ંઆિશે. 
(૨૦) ગજુરાત રાજ્ય બહારના ઉમેદિારો જાહરેાતમાં દશાગિેલ સમય-મયાગદામાં ભારતીય પોસ્ટલ 
ઓર્ગર દ્વારા ફી ભરી શકશે. 

 

નોંધ : વ્યાખ્યાતા ,ગજુરાત, વશક્ષણ સેિા િર્ગ-૨ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોર્િાના 
આિશ્યક પ્રમાણપત્રોની નકલ, િય મયાગદામાં છૂટછાટ, અરજી કયા સજંોર્ોમાં રદ થિાને પાત્ર છે તેની 
વિર્તો, પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમનૂો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરિાના ના-િાધંા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને 
જાહરેાતની અન્ય િધ ુ વિર્તો આયોર્ની કચેરીના નોહટસબોર્ગ અને આયોર્ની િેબસાઇટ 
www..gpsc.guarat.gov.in  ઉપર જોિા મળશે.િેબસાઇટની વિર્તો જોયા વિના ઉમેદિાર અરજી કરશે અને 
અરજીમાં કોઈ માહહતી / વિર્તો આપિામા ંઆિશે નહહ કે અધરૂી કે ખોટી આપિામા ંઆિશે કે જાહરેાતની 
સચૂનાઓ મજુબ આપિામા ં આિશે નહહ તો તેની જિાબદારી જે તે ઉમેદિારની રહશેે અનેઆ અંરે્  
પાછળથી કોઈ  ફહરયાદ કે રજૂઆત આયોર્ દ્વારા ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિશે  નહહ.   
(૨) આયોર્ સાથેના પત્રવ્યિહારમા ંઉમેદિારે તેઓના ફોરિર્ીંર્ પત્રમા ંજગ્યાનુ ંનામ, જાહરેાત ક્રમાંક/િષગ, 
તેઓની જન્મતારીખ અને બેઠક ક્રમાકં /રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાકં આપેલ હોય તો તેની વિર્તો અચકૂ 
દશાગિિી.  
  
 

         ( કે.ર્ી.સથુાર ) 
        સયંકુત સણચિ  

           ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્. 
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