આર-૬ શાખા

ગજરાત જાહેર સેવા આયોર્

જાહેરાત ક્રમાાંક:-૧૦૨/૨૦૧૬-૧૭, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ હસ્તકની મોટર વાહન નનરીક્ષક, વર્ગ -૨ ની
કુલ - ૫૦ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓનલાઈન અરજી તા: ૦૧-૧૨-૨૦૧૬ , ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.
૧૬-૧૨-૨૦૧૬ , ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં મંગાવવામાં આવે છે .
(૨) આ જાહેરાત અ્વયે

ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા વવગતવાર જાહેરાત સાથેની “ જાહેરાતની સામા્ય

જોગવાઈઓ ” અને ઓન લાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સ ૂચનાઓ આયોગના
નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા વવનંતી છે . ત્યારબાદ જ
ઉમેદવારે અરજી કરવાની રહેશે.
જગ્યામ ાં નામ:- મોટર વાહન નનરીક્ષક, વર્ગ -૨ ની કલ-૫૦ જગ્યા (નીચે દશાડવ્યા મુજબ)
ક્રમ

કેટેર્રી

કલ જગ્યાઓ

કલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત
જગ્યાઓ

૧

બિન અનામત વર્ગ

૨૬

૦૯

૨

સા. શૈ. પ. વર્ગ

૧૩

૦૪

૩

અન . જાનત

૦૩

૦૧

૪

અન .જનજાનત

૦૮

૦૨

૫૦

૧૬

કલ

નોંધ:- ૧) શારીહરક અશકત ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે નહીં.
૨) માજી સૈનનક ઉમેદવારો માટે એક જગ્યા અનામત છે .
૨) મહહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પુરૂષ
ઉમેદવારને ફાળવવામાં આવશે.
૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે, પરં ત ુ તેમને પસંદગી માટેના ધોરણો
બબનઅનામત કક્ષાના લાગું પર્શે.
શૈક્ષબિક લાયકાત:-(ક) ભારતમા કાયદાથી સ્થપાયેલ અથવા સાંસ્થાનપત કોઇ યુવનવવસિટીની અથવા યુવનવવસિટી ગ્રા્ટ
કવમશન અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૩ હેઠળ યુવનવવસિટી ગણાતી શૈક્ષબિક સાંસ્થાની વમકેવનકલ એ્જીવનયરીંગની
અથવા ઓટોમોબાઇલ એ્જીવનયરીંગની પદવી અથવા સરકાર આ અથે મા્ય કરે તેવી તેને સમકક્ષ પદવી ધરાવતો
હોવો જોઇશે;
(ખ) ઉમેદવાર વનમણ ૂકની તારીખે (વનમણ ૂકના સમયે) હળવા મોટર વાહન માટેન ુ ં મા્ય ડ્રાઇવીંગ લાયસ્સ ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
(ર્) નીચે મુજબનુ લધુતમ જરૂરી શારીહરક માપદં ર્ ધરાવતો હોવા જોઇશે:-

-: શારીહરક ધોરિ :(૧) (ક) તમામ પુરૂષ ઉમેદવારો, નીચે વનહદિ ષ્ટ કયાડ પ્રમાણે વ્યહકતઓના જુદા જુદા વગો માટેના ધોરણો મુજબ
શારીહરક રીતે યોગ્ય હોવા જોઇએ.
વર્ગ

ઉંચાઇ

છાતી (લઘત્તમ) *
ફુલાવ્યા વગરની

મ ૂળ ગુજરાતના અનુ.

વજન

ફુલાવેલી

૧૫૮ સેન્્ટમીટર

૭૯ સેન્્ટમીટર

૮૪ સેન્્ટમીટર

૫૦ હકલોગ્રામ

૧૬૨ સેન્્ટમીટર

૭૯ સેન્્ટમીટર

૮૪ સેન્્ટમીટર

૫૦ હકલોગ્રામ

જનજાવતના ઉમેદવારો
અ્ય ઉમેદવારો (મુળ ગુજરાત
ના અનુ. જનજાવત વસવાયના)
* છાતી ફુલાવે ત્યારે તેનો લઘુત્તમ ધેરાવો પ સેન્્ટમીટરથી ઓછો હોવો જોઇએ નહીં.
(ખ) તમામ મહહલા ઉમેદવારો, નીચે વનહદિ ષ્ટ કયાડ પ્રમાણે વ્યહકતઓના જુદાજુદા વગો માટેના ધોરણો મુજબ
શારીહરક રીતે યોગ્ય હોવા જોઇએ.
વર્ગ

ઉંચાઇ

વજન

મ ૂળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવતના મહહલા ઉમેદવારો

૧૫૫ સેન્્ટમીટર

૪૫ હકલોગ્રામ

અ્ય મહહલા ઉમેદવારો

૧૫૮ સેન્્ટમીટર

૪૫ હકલોગ્રામ

(મુળ ગુજરાતના અનુ. જનજાવત વસવાયના)
(૨) જે ઉમેદવારો નીચેની શારીહરક ખામીઓ પૈકીની કોઇ એક અથવા વધુ ખામી ધરાવતા હોય તો તેવા
ઉમેદવારો શારીહરક રીતે અયોગ્ય ગણાશે.
વાંકા ટીંચણ (Knoch Kneed), વપજન ચેસ્ટ ( Pigeon Chest - સાંકર્ી આગળ ઉપસી આવેલી છાતી) બાર્ી
(ત્ાંસી) આંખ (Squint Eye), કમાન કે વળાંક વવનાના પગ (Flat Feet), કાયમની અવતશય ફૂલેલી નસ ( ખાસ
કરીને પગમાં)(Varicose Veins), કાયમના નીચે વળે લા પગના અંગ ૂઠા (Hammer Tees), અસ્સ્થભંગ થયેલા
શરીરના અવયવો (Fractured Limb), સર્ેલા દાંત(Decayed Teeth), સંચારી (ચેપી)/ ચામર્ીનો રોગ
(Communicable / Skin Disease).
(3) એસએચએપીઇ આઇ ( SHAPE I) એટલે
એસ - મનોવૈજ્ઞાવનક

(S - Psychological)

એચ – શ્રવણ

(H - Hearing)

એ - સુસઘ
ં હટત શરીરના અવયવો

(A – Appendage)

પી - સામા્ય કામ માટેની શારીહરક ક્ષમતા

(P – Physical capacity for normal work)

ઇ - આંખની દ્રન્ષ્ટ

(E - Eye sight)

આઇ -ઉપર જણાવેલા દરે ક મથાળાના ભાગો હેઠળ

(I - meant fit in all respects to perform normal

સામા્ય વ્યાવસાવયક કાયડ કરવાના સંબધ
ં માં,
તમામ બાબતોમાં યોગ્ય

professional functions under each of the above
mentioned heads.)

(૩) ઉમેદવાર રં ગઅંધ (Color Blind) ન હોવા જોઇએ અને ચશ્મા સાથે અથવા તે વવના સ્પષ્ટ દ્રન્ષ્ટ ધરાવતા
હોવા જોઇએ;

(૪) ઉમેદવારે ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે આ જગ્યાના ભરતી વનયમો તેમજ ભરતી પરીક્ષા વનયમો મુજબ
વનયત થયેલ શારીહરક પહરક્ષણના માપ ચોક્કસ રીતે દશાડવવાના રહેશે. જે ઉમેદવારો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ થાય
તેવા ઉમેદવારોએ તેમની લેબખત અરજીપત્ક અને અ્ય દસ્તાવેજો સાથે સીવીલ સર્જન અથવા સરકારી તબીબી
અવધકારીનુ,ં ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમો મુજબ આ શારીહરક માપદં ર્ ધરાવતુ પ્રમાણપત્ રજૂ કરવાનુ
રહેશે. જે ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ થાય, તે તમામ ઉમેદવારોની રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે, રૂબરૂ મુલાકાત
લેતા પહેલા, આયોગની કચેરી ખાતે રાખેલ તબીબી અવધકારીઓની પેનલ દ્વારા ભરતી વનયમો તથા ભરતી પરીક્ષા
વનયમોમા કરે લ જોગવાઇ મુજબ શારીહરક પરીક્ષણ કરાવવાનુ રહેશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે ઉપસ્સ્થત થતા ઉમેદવારો
પૈકી જે ઉમેદવારો આયોગ ખાતેની તબીબી પેનલ દ્વારા ભરતી વનયમો તથા ભરતી પરીક્ષા વનયમો મુજબનુ શારીહરક
પહરક્ષણ દરમ્યાન , શારીહરક માપ ધરાવતા માલુમ પર્શે નહીં તેવા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાતમા પ્રવેશ આપવામા
આવશે નહીં, અને તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી આ ભરતી પ્રક્રીયામાથી રદ થયેલ ગણવામા આવશે. આવા
ઉમેદવારોની રૂબરૂ મુલાકાત લેવામા આવશે નહીં. આ સુચનાની નોંધ તમામ ઉમેદવારોને લેવા જણાવવામા આવે
છે .
(ઘ) ગુજરાતી અથવા હી્દીનુ ં અથવા બંન્નન
ે ુ ં પ ૂરતુ ં જ્ઞાન ધરાવતો હોવા જોઇશે;
(ચ)વખતોવખત સુધાયાડ પ્રમાણેના ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) વનયમો, ૧૯૬૭થી ઠરાવ્યા
મુજબની કોમ્્યુટરના ઉપયોગનુ ં પ્રાથવમક જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે;

પર્ારધોરિ:- રૂ! ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ગ્રેર્-પે રૂ! ૪૬૦૦)

ઉંમર:- ૨૧ વષડથી ઓછી નહીં અને ૩૫ વધુ વષડથી વધુ નહીં.
વયમયાગ દા:(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) જાહેરાતમાં ઉપલી વયમયાડદા આપવામાં આવેલ છે , તેમાં નીચે મુજબ ની છૂટછાટ મળવાપાત્ છે .
૧

ફક્ત મ ૂળ ગજરાતના સા. અને શૈ. પ. વર્ગ ., પાાંચ વર્ગ
અન જાનત. અને અન જન જાનત. ના ઉમેદવાર

૨

બિનઅનામત મહહલા ઉમેદવારો

પાાંચ વર્ગ

૩

ફક્ત મ ૂળ ગજરાતના સા. અને શૈ. પ. વર્ગ , દશ વર્ગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે
અન જાનત. અને અન જન જાનત. ના મહહલા પાાંચ વર્ગની છે તેનો સમાવેશ થાય છે , વધમા વધ ૪૫
ઉમેદવાર

૪

વર્ગ સધીની મયાગ દામાાં રહેશે)

માજી સૈનનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. લશ્કરમાાં િજાવેલ સેવા ઉપરાાંત િીજા ત્રિ વર્ગ વધમાાં
સહહત

વધ ૪૦ વર્ગ સધીની છુટછાટ મળશે.

૫

ગજરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગજરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરિે અથવા હાંર્ામી ધોરિે
સળાં ર્ છ માસથી કામર્ીરી િજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ નનમણક
ાં ૂ જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગ વેલ
વયમયાગ દાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ (૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભવ માાંર્ેલ હોય
તો ઉપલી વયમયાગ દા લાગ પડશે નહીં. (૨) જાહેરાતમાાં અનભવને લાયકાત તરીકે માાંર્ેલ ન હોય પરાં ત
ઇજનેરી, તિીિી, ખેતી નવર્યક, પશ બચહકત્સાની પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર નનમણક
ાં ૂ પામેલ
કમગચારીને જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વય મયાગ દા લાગ
પડશે નહીં. (૩) જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ જગ્યા માટે અનભવ એક લાયકાત તરીકે માાંર્ેલ ન હોય ત્યારે જે
સાંવર્
ાં ગ માાંથી િઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ િજાવતા કમગચારીને, તેઓએ િજાવેલ સેવાના સમય
અથવા તો વધમાાં વધ પાાંચ વર્ગની છુટછાટ તે િે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે

અર્ત્યની જોર્વાઇઓ:(૧) ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી ક્ફમડ કરીને સામાન્ય વર્ગ ના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓહફસમાં માત્ પરીક્ષા ફી
તથા પોસ્ટ ચાર્જની રકમ જ જમા કરાવવાની રહેશે.
(૨) ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી ક્ફમડ કયાડ બાદ ક્ફમડ થયેલા અરજીપત્કની નકલ તથા
પ્રમાણપત્ો પોસ્ટ ઓહફસ કે આયોગની કચેરીમાં જમા કરાવવાના નથી. અરજીની નપ્રિંટ કાઢીને પોતાની પાસે રાખવા
ખાસ સચના આપવામાાં આવે છે .
(૪) ઉમેદવારે અરજી પત્રક્મા કોઇપિ નવર્ત ખોટી િતાવેલ હશે તો તેન અરજીપત્રક કોઇપિ તિક્કે રદ કરવામા
આવશે. તથા તેિે લાયકી ધોરિ મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસાંદર્ી પામેલ હશે તો પિ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ
રદ ર્િાશે
(૫) અરજી પત્કમાં દશાડવલ
ે કેટેગરી બદલવાની કોઇપણ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
(૬) અરજી સાથે પહરનશષ્ટ-‘ક’ ને િદલે અનેક્ષર-એ(અંગ્રેજી)માાં રજૂ કરે લ હશે તો પિ આવા ઉમેદવારોની અરજી
સામાજીક અને શૈક્ષબિક પછાત વર્ગ ની જગ્યા માટે કે બિનઅનામત જગ્યા માટે પિ માન્ય ર્િવામાાં આવશે નહીં.
પરીક્ષાની રૂપરે ખા:
(૧) લેબખત કસોટી અમદાવાદ/ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવશે. ઉમેદવાર વમકેવનકલ એન્્જવનયહરિંગ અથવા
ઓટોમોબાઇલ એન્્જવનયહરિંગ પૈકી જે વવષય લેબખત પરીક્ષામાં રાખવા માગતા હોય તે અરજીપત્કમાં સ્પષ્ટ
દશાડવવાનુ ં રહેશ.ે
(૨) લેબખત કસોટીમાં કુલ બે પ્રશ્નપત્ રહેશે. બંને પ્રશ્નપત્ ઓબ્જેકટીવ ટાઇપ-મલ્ટીપલ ચોઇસ પ્રકારના રહેશ.ે
પ્રશ્નપત્-૧ માં વમકેવનકલ એન્્જવનયહરિંગ અથવા ઓટોમોબાઇલ એન્્જવનયહરિંગ એમ બે વવષયો છે . જે પૈકી કોઇ એક
વવષયનો વવકલ્પ ઉમેદવારે પસંદ કરવાનો રહેશે. આ પ્રશ્નપત્ કુલ ૨૦૦ ગુણનુ ં અને ૦૨ કલાકનુ ં રહેશે.
(૩) પ્રશ્નપત્-૨ કુલ-૧૦૦ ગુણનુ ં અને ૧ કલાકનુ ં રહેશે. જેમાં ભાગ-A તથા ભાગ–B એમ બે ભાગ રહેશે. ભાગ-A
અંગ્રેજી ભાષાનુ ં ૫૦ ગુણનુ રહેશે, જેમાં એક ગુણ વાળા ૫૦ પ્રશ્નો રહેશે. ભાગ-B ગુજરાતી ભાષાનુ ં ૫૦ ગુણનુ રહેશે,
જેમાં એક ગુણ વાળા ૫૦ પ્રશ્નો રહેશે.

(૪) પ્રશ્નપત્-૨ ના ભાગ- A નુ ં ધોરણ ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોર્ડ ના બારમા ધોરણના
અંગ્રેજી વવષય (વનમ્ન સ્તર)ને સમકક્ષ રહેશે.
(૫) પ્રશ્નપત્-૨ ના ભાગ- B નુ ં ધોરણ ગુજરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક વશક્ષણ બોર્ડ ના બારમા ધોરણના
ગુજરાતી વવષય (ઉચ્ચ સ્તર)ને સમકક્ષ રહેશે.
(૬) લેબખત કસોટીમાં અરજીઓની ચકાસણી કયાડ વસવાય તદ્દન કામચલાઉ ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
(૭) લેબખત કસોટીના પહરણામમાં પ્રશ્નપત્-૧ માં યોગ્ય સ્કેબલિંગ ફોમ્યુલ
ડ ા અપનાવીને તૈયાર કરવામાં આવશે.
(૮) આ પરીક્ષાનુ ં સૌપ્રથમ કામચલાઉ પહરણામ બહાર પાર્વામા આવશે. આ કામચલાઉ પહરણામમાં સફળ જાહેર
કરવામા આવેલ તમામ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્ો તથા અ્ય બાબતોની ચકાસણી ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા
વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઇ અનુસાર કરવામા આવશે. આ ચકાસણીમા શાહરરીક પહરક્ષણની ચકાસણીનો પણ
સમાવેશ થાય છે . આ તમામ ચકાસણી બાદ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ આખરી પરીણામ જાહેર કરવામાં આવશે.
આખરી પરીણામમાં સફળ થયેલ ઉમેદવારોની રૂબરૂ મુલાકાત યોજવામા આવશે. આ રૂબરૂ મુલાકાતના કુલ ૨૫
ગુણ રહેશે.
(૯) લેબખત કસોટીમાં સફળ થયેલા ઉમેદવારોએ અરજીપત્ક તેમજ નીચેના જરૂરી પ્રમાણપત્ો કામચલાઉ પહરણામ
પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખથી હદન-૭ માાં આર.પી.એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોર્ની કચેરીમાાં
રૂિરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧) એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્ ( જેમાં જ્મ તારીખ દશાડવેલ હોય ).
(૨) સ્નાતકની પદવીનુ ં ગુણપત્ક તથા પ્રમાણપત્
(૩) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડ, અનુ.જાવત તથા અનુ. જન જાવત વગડ માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા
અપાયેલ જાવત પ્રમાણપત્
(૪) સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ પહરવશષ્ટ “ક” માં ગુજરાતીમાં આપવામાં આવતુ ં
પ્રમાણપત્, જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ તા.૦૧-૦૪-૧૬ થી અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં
મેળવેલ નોન હક્રવમલેયર પ્રમાણપત્, (નાણાકીય વષડ ૨૦૧૫-૧૬ ની આવકને ધ્યાનમાં લઇને મેળવેલ)ું
અંગ્રેજીમાં આપવામાં આવતુ ં Annexure-A મા્ય ગણવામાં આવશે નહહ

(૫) વસવવલ સર્જન અથવા સરકારી તબીબી અવધકારીનુ ં પ્રમાણપત્.

(૬) ઉમેદવારે નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટ / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ની નકલ
(૭) વવધવા ઉમેદવારનાં હકસ્સામાં બીજા લગ્ન કરે લાં નથી તેવ ુ ં સોગંદનામુ ં
(૮) ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત વવગત મુજબના રજુ કરે લ પ્રમાણપત્ો તથા અ્ય બાબતોની ચકાસણી ભરતી
વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઇ અનુસાર કરવામાં આવશે. જેમાં જે ઉમેદવારો વનયત વયમયાડદા, શૈક્ષબણક
લાયકાત વગેરે ધરાવતા નહીં હોય તે ઉમેદવારોને ભરતી પ્રહક્રયા માટે અયોગ્ય ગણીને અપાત્ કરવામાં
આવશે.
(૯) લેબખત પરીક્ષાનુ ગુણપત્ક મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોએ રૂ! ૫૦-૦૦ ની ફી ભા.પો.ઓ./ રોકર્ેથી
લેબખત પરીક્ષાનુ આખરી પરીણામ પ્રવસદ્ધ થયાની તારીખથી ૩૦ હદવસ ની અંદર આયોગમાં જમા
કરાવવાની રહેશે.

નોંધ:
(૧) રૂબરૂ મુલાકાતમાં જાહેરાતમાં દશાડવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાથી ત્ણ ગણા ઉમેદવારોને બોલાવવામા આવશે.
(૨) જો યુવનવસીટીએ માકડ શીટમાં ટકાવારી દશાડવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુલ
ડ ા/
આધાર અરજી સાથે

રજૂ કરવાના રહેશે.

(૩) જો ઉમેદવાર વવદે શની યુવનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાં મા્યતા/સમકક્ષતા
ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે, તથા સમય મયાડદામાં આ અંગેના આધાર પુરાવા રજૂ
કરવાની જવાબદારી સંબવં ધત ઉમેદવારની રે હશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહેતી નથી અને
સમયમયાડદા બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ વવચારણામા લેવામા આવશે નહી, જેની સંબવં ધત તમામે ખાસ નોંધ
લેવી.
અરજી ફી: -બબનઅનામત ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૦૦/- અરજી ફી ભરવાની રહેશે. મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના અને
શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી તથા અ્ય રાજયના અનામત વગડના
ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહેશે.

(એસ. એસ. પટવધડન)
ુ ત સબચવ
સંયક
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

R-6 BRANCH
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
On Line applications are invited for the posts of MOTOR VEHICLE INSPECTOR- Class-2
(Advt. - 102/ 2016-17) between date 01/12 /2016, 13.00 Hrs. to date 16/12/2016, and 13.00 Hrs.
(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission https://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
on line application.
Total No. of vacancy: - 50 (As Under)
No. Category
Total vacancy
1
2
3
4

GENERAL
S.E.B.C.
S.C.
S.T.
Total

Out of total Post reserved for Women

26
13
03
08
50

09
04
01
02
16

Note: - The disabled candidates are not eligible for this post. One post is reserved for Exserviceman.
E.Q :- (A) (1) Possess a Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering obtained from
a University established or incorporated by law in India or an institution deemed to be University under
section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification
recognized as such by the Government for this pupose.
(B) Have a valid light motor vehicle driving license on the date of appointment.
(C) Have a minimum requisite standard of physique as specified below:
-: Physical Standards:(1) (A) –All Male candidates should be Physically fit as per Standards for different classes of persons
as specified below:
Class

Height

Chest (minimum) *

Weight

Scheduled Tribes of
Gujarat origin

158 Centimeters

Deflated
79 Centimeters

Inflated
84 Centimeters

50 Kilogram

Other Candidates
(Except Scheduled
Tribes of Gujarat
origin)

162 Centimeters

79 Centimeters

84 Centimeters

50 Kilogram

* Minimum expansion of chest when Inflated shall not be less than 5 Centimeters
(B) –All Female candidates should be Physically fit as per Standards for different classes of persons
as specified below:
Class
Height
Weight
Scheduled Tribes of Gujarat origin
155 Centimeters
45 Kilogram
Other Candidates (Except Scheduled Tribes of Gujarat origin)

158 Centimeters

45 Kilogram

(2) Candidates who have got any one or the following physically defects shall be considered
Physically unfit.

Knock kneed, pigeon Chest, Squint Eye, Flat feet, Varicose Veins, Hammer Tees, Fractured
Limp, Decayed Teeth, Communicable / Skin Disease.
(3) S H A P E I MeansS
Psychological
H
Hearing
A
Appendage
P
Physical capacity for normal work
E
Eye sight meant fit in all respects to perform
normal professional functions under each of
the above mentioned heads.
(4) A candidate shall not be color blind and have clear vision with or without glasses.
(Above mentioned physical standatrds will be verified at commission’s office)
(D) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(E) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 as amended from time to time.
PAY:- Rs. 93૦૦-348૦૦ (Grade Pay Rs. 46૦૦)

1

AGE:-Not less than 21 years and 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:
1 S.C, S.T. and S.E.B.C. Category Candidates
05 Years

22 2 Women Candidates belonging To Unreserved Category

05 Years

3 Women Candidates belonging To S.C., S.T. and S.E.B.C. 10 Years (maximum up to 45 years.
category
Inclusive Five years relaxation for
women)
4

Ex-serviceman, including E.C.O./ S.S.C.O.

Length of Military Service plus ૦3 years
(maximum 40 years of age)

5

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. servant 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, which is less.

Important provisions:
(1) There will be a written test for selection. There will be two question paper in written test which is
objective and multiple choice type.
(2) The Question Paper-1 will be of either Mechanical Engineering or Automobile Engineering of 200
marks ans 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 marks 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 -2 of the written
test. The interview test will be of 25 marks.
(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. Three times the number
of category wise candidates will be considered for the interview of the advertised posts. The successful
candidates in written test 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.
Note:
(1) There will be written test for all the vacancies mentioned in the advertisement. Tentative date for
the written test is 26-03-2017. For syllabus of written Test please refer the commission’s website
http://gpsc.gujarat.gov.in.
(2) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of
marks is not given by the University.
(3) The candidates having qualification from foreign University Should produce necessary documents
/proof
regarding
the
recognition/equivalence
of
their
degree.
Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While
candidates of Reserved Category of Gujarat State & candidates who are physically disable have not to
pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to pay application fee.

(S. S. Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાહેરાતની સામાન્ય જોર્વાઈ
૧.

નાર્હરકત્વ:-

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) નતિેટ નો નનવાગનસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં
ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના
ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પ ૂવગ પાહકસ્તાન,(િાાંગ્લાદે શ) િમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યર્ાન્ડા, જેવા પ ૂવગ
આહિકાના દે શો, સાંયક્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંિીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી
સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરાં ત પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના
હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપેલ હોવ ાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાં અરજીપત્રક આયોર્
નવચારિામાાં લેશ.ે અને જો નનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર
તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ નનમણ ૂક આપશે.
ર.

ભરે લા અરજીપત્રક:ઓનલાઇન જાહેરાત માટે ના ભરે લા અરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓન લાઈન જાહેરાતની અરજી

કરવાની રીત

ક્રમાાંક: ૧૫ અને ૧૬મા સચવેલ (ઉમેદવારીને સાંિનધત) પ્રમાિપત્રો/અને લાગ પડતા

આધાર પરાવાની પ્રમાબિત કરે લ નકલો ક્રમાાંનસાર અચક જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગવેલ નવર્તો મજિ
સાંપિગ અરજીપત્રક પ્રાથનમક કાસોટીન ાં કામચલાઉ પહરિામ પ્રનસધ્ધ થયાની તારીખથી નનધાગરીત સમય
મયાગદામા આયોર્માાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો તે પૈકી કોઈપિ પ્રમાિપત્ર કે આધાર પરાવા જોડવામા
આવેલ નહીં હોયતો અરજી અધરી ર્િી રદ કરાશે
ખાસ અર્ત્યની સચના :- સાંપિગ અરજીપત્રક નનધાગ રીત તારીખની સમય મયાગ દામા આયોર્માાં
જમા થઈ ર્યા િાદ નહીં જોડેલ ખટતા પ્રમાિપત્ર મોકલવામા આવશે કે તે ક્સ્વકારવા િાિતે કોઈપિ
રજઆત કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોર્ દ્વારા નવચારિામા લેવાશે નહીં
અરજી ફી:
(૧) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સનવિસ ચાર્જ
(૨) મ ૂળ ગજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૩) મ ૂળ ગજરાતના બિનઅનામત વર્ગ ના આનથિક રીતે નિળા વર્ગ ના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ
અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૩) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી ભરવાની નથી.
૩.

ઓનલાઇન જાહેરાત માટે નીચેની જોર્વાઇ લાગ પડશે.
(1) જો એક કરતાાં વધ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલર્ અલર્ અરજી

કરવાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.

(2) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે
નહી.

(3) અરજી ફી વર્રની અબગ્રમ નકલ નવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
(4) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેલ ન હોય ત્યાાં આવા
ઉમેદવારો બિનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બિનઅનામત ધોરિો લાગ પડશે.
(5) જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પિ જે તે કેટેર્રીમાાં મહહલા
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(6) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમક જગ્યાઓ અનામત
હોય ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની િાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પરર્ ઉમેદવારો
માટે અનામત છે તેમ ર્િવાન ાં નથી,આ જગ્યાઓ પર પરર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદર્ી માટે
નવચારિા થઇ શકે છે , પરર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી
૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાં ત િાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પિ
પસાંદર્ી પામી શકે છે .)
(7) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પિ જે તે કેટેર્રીમાાં પરર્
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ી
માટે પરર્ ઉમેદવારોની નવચારિા થઇ શકે છે . પરાં ત જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પરે પરા પસાંદર્ી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદર્ી પામે તો
તેમને જ પ્રથમ નવચારિામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા
ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાિમાાં પરર્ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કલ ૧૦
જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પરર્
ઉમેદવારો પસાંદર્ી પામી શકે છે .)
૪.

(૧)

જન્મ તારીખ:

આયોર્ જન્મ તારીખ ના પરાવા માટે એસ. એસ. સી િોડગ દ્વારા અપાયેલ

એસ. એસ. સી. ઇ.

પ્રમાિપત્ર જ માન્ય રાખેલ છે . પરાં ત આ પ્રમાિપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ાં ઉમેદવાર માને

તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અને અનધવાસના પ્રમાિપત્રની પ્રમાબિત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ
પ્રમાિપત્રમાાં અનધકત
ૃ અનધકારીએ સ્પષ્ટપિે જિાવેલ હોવ ાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીક્ષાન ાં મ ૂળ પ્રમાિપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરાવાઓને આધારે

ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાિપત્રમાાં
દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાાં જદી છે તથા માનવાને પરત ાં કારિ છે . ઉમેદવારે રજ કરે લ વય અને

અનધવાસન ાં પ્રમાિપત્ર તેની નવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનિગય આયોર્
દ્વારા લેવામાાં આવશે.

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપિ કારિસર ફેરફાર થઈ શકશે
નહી.

૫.

શૈક્ષબિક લાયકાત:-

(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ શૈક્ષબિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબિક લાયકાત માન્ય યનનવનસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યનનવનસિટી/સાંસ્થાના ગિ પત્રક (િધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી
પ્રમાિપત્રોની સ્વયાં પ્રમાબિત નકલ રજ કરવાની રહેશે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્ર
માન્ય ર્િવામાાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષબિક લાયકાત કામચલાઉ ધોરિે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે
નહી.
(૫) જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય
તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃતતાની નવર્તો આપવાની રહેશે.
૬.
(૧)

અનભવ :માાંર્ેલ અનભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્િવામાાં આવશે.

(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોર્વાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે
તારીખથી, (િ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનભવ ર્િવામાાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભવ દશાગ વેલ હોય તેના સમથગનમાાં અનભવનો સમયર્ાળો (હદવસ, માસ,
વર્ગ), મ ૂળ પર્ાર અને કલ પર્ારની નવર્તો તથા િજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભવની નવર્તો
સાથેન ાં પ્રમાિપત્ર રજ કરવાન ાં રહેશે. આવ ાં પ્રમાિપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાનધકારીની સહી
અને તારીખ સાથેન ાં રજ કરવાન ાં રહેશે.
(૪) ઉમેદવારે રજ કરે લ અનભવના પ્રમાિપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનાંતી માન્ય રાખવામાાં
આવશે નહીં.અરજી કયાગ પછી અનભવના નવા પ્રમાિપત્રો ક્સ્વકારવામાાં આવશે નહી.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંનત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભવ માન્ય અનભવ તરીકે ર્િત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
૭. અનસ ૂબચત જાનત, અનસ ૂબચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વર્ગ :(૧) ફક્ત મ ૂળગજરાત્ના અનસ ૂબચત જાનત, અનસ ૂબચત જનજાનત અને સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત
વર્ગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્ગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનસ ૂબચત જાનત, અનસ ૂબચત જનજાનત, તેમજ સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વર્ગ પૈકી ઉમેદવાર
જે વર્ગના હોય તેની નવર્તો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરનશષ્ટની સાંિનાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય
તો પાછળથી અનામત વર્ગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે
નહીં.

(૪) અનામત વર્ગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત
નમનામાાં આપવામાાં આવેલ જાનત પ્રમાિપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે.
અરજીપત્રક સાથે જાનત પ્રમાિપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે
નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર િનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વર્ગ ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત

વર્ગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) (ક) સામાજજક અને શૈક્ષબિક રીતે પછાત વર્ગ ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગ માાં સમાવેશ ન થતો હોવા
અંર્ેન ાં સામાજજક ન્યાય અને અનધકાહરતા નવભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના

ઠરાવથી નનયત થયેલ

પહરનશષ્ટ (ક)(ગજરાતીમાાં) ના નમનામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પ ૂરા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના
નાિાકીય વર્ગની આવકને ધ્યાને લઈને આપવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્ર રજ કરવાન ાં રહેશે. આ
પહરનશષ્ટ (ક)(ગજરાતીમાાં) તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારિાદ ઓનલાઇન અરજી કરવાની
છે લ્લી તારીખ સધીમા સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ હોવ ાં જોઈએ.
(ખ) ઉન્ન્ત વર્ગમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંર્ે ન પ્રમાિપત્ર માતા-નપતાની આવકના સાંદભગમા આપવામા
આવત ાં હોવાથી આ પ્રમાિપત્ર અરજી સાથે રજ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-નપતાની આવકમા
ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્વયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાબિક જાહેરાત પ્રમાિપત્ર
આપનાર સક્ષમ અનધકારી સમક્ષ કરવાની રહેશે. આ રીતે સક્ષમ અનધકારીને જાિ કયાગ િાદ સક્ષમ
અનધકારીએ

જે

નનિગય લીધેલ

હોય

તેની

જાિ

આયોર્ની

કચેરીને

કરવાની

રહેશે જે

ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરાત ન કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળે લો લાભ
રદ કરવામા આવશે અને આયોર્ દ્વારા કરવામા આવતી કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ર્) પહરિીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ પ્રમાિપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજ કરવાન ાં
રહેશે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના સાંદભગમાાં આવ ાં પ્રમાિપત્ર રજ કરે લ હશે તો
તેમની અરજી રદ કરવામાાં આવશે.
(ધ) અરજી સાથે પહરનશષ્ટ (ક) ના િદલે એનેક્ષર-A (અંગ્રેજીમાાં) રજ કરે લ હશે તો પિ અરજી રદ કરવામાાં
આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ાં છે .
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાિપત્ર (પહરનશષ્ટ (ક)) અરજી સાથે રજ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ર્િવામાાં આવશે અને બિનઅનામત જગ્યા માટે પિ નવચારિામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજિ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બિનઅનામત વર્ગ ના ઉમેદવારોની
સાથે નનયત ધોરિો (અથાગત વયમયાગ દા ,અનભવની લાયકાત, બિનઅનામત વર્ગ ના ઉમેદવારો માટે
અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ નવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાની
ગિવત્તાના આધારે પસાંદર્ી પામે તો બિનઅનામત જગ્યાની સામે ર્િતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાનત અંર્ે જે નવર્ત દશાગવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનાંતી માન્ય
રાખવામાાં આવશે નહી.

૮.

માજી સૈનનક:-

(૧) માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવર્તો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈનનક ઉમેદવારે હડસ્ચાર્જ બકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે.
૯.

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:-

(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે નહીં.
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર:મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે
તે કક્ષાના (category) પરર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વર્ગ , માજી સૈનનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે નવધવા પૈકીના
નવકલ્પો પૈકી એક થી વધ નવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ પડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ
લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧. નવધવા ઉમેદવાર:(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ાં અન્યથા “લાગ પડત ાં
નથી” એમ દશાગ વવ ાં .
(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવ ાં
અન્યથા “લાગ પડત ાં નથી” એમ દશાગવવ ાં .
(૩) નવધવા ઉમેદવારે પન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય
તો અરજી સાથે પન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એહફડેનવટ રજ કરવાની રહેશે.
(૪) નવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મજિ તેઓએ મેળવેલ ગિમાાં પાાંચ ટકા ગિ
ઉમેરવામાાં આવશે.
(૫) કોઈ મહહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવા” ન હોય,પરાં ત

અરજી કયાગ

િાદ અથવા જાહેરાત પ્રનસધ્ધ થયા ની તારીખ વીતી ર્યા િાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયા ના કોઈ પિ
તિક્કે “નવધવા” િને અને તે અંર્ે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ
પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પિ તિક્કા િાકી હોય તે તિક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “નવધવા
મહહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે .
૧૨.

ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:-

(૧) ગજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાં પનીઓમાાં સેવા િજાવતા
અનધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાહેરાતના સાંદભગમાાં િારોિાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાિ
ઉમેદવારે પોતાના નવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેશ.ે જો
ઉમેદવારના નનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ િાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની
પરવાનર્ી નહીં આપવાની જાિ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં
આવશે.

(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપિ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત
અરજી મોકલવાની રહેશે અથવા આ અરજી સાથે નનમણ ૂક અનધકારીન ાં ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર રજ કરવાન ાં
રહેશે.
૧૩. ર્ેરલાયક ઉમેદવાર:ગજરાત જાહેર સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોર્ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી
/સરકાર હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પિ ર્ે રલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની

નવર્ત

અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેશે. જો ઉમેદવારનો ર્ે રલાયકનો સમય ચાલ હશે તો આવા ઉમેદવારની
અરજી રદ થવાને પાત્ર િનશે.
૧૪.

ફરજજયાત નનવ ૃનત્ત, રખસદ, િરતરફ :અર્ાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કાં પની કે િોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પિ

ફરજજયાત નનવ ૃનત્ત, રખસદ કે િરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની નવર્ત આપવાની
રહેશે.
૧૫.

નીચે દશાગ વ્યા મજિની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂિગ

નથી)
(૧)

ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક (િારકોડ વાળાં )ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ ડાઉનલોડ

કરવાની રહેશ.ે જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સહહત વાંચાય તેવી નવર્તો હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો
પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લર્ાવવાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં
સહી કરવાની રહેશ.ે
(૨)

જન્મ તારીખના પરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.ન ાં પ્રમાિપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાં

પ્રમાિપત્ર માન્ય ર્િાશે નહીં)
(૩) જાનતન ાં પ્રમાિપત્ર (અન.જાનત, અન.જનજાનત, અને સા. અને શૈ.પ. વર્ગ ના ઉમેદવારો માટે)
(૪)

સામાજજક અને શૈક્ષબિક પછાત વર્ગ ના ઉમેદવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મજિ નનયત સમયર્ાળાન ાં

ગજરાતી નમ ૂના મજિન ાં પહરનશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશાગ વેલ નાંિર અને તારીખન ાં જ) રજૂ કરવાન ાં રહેશ.ે
પહરનશષ્ટ- કના નવક્લ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાિપત્ર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહહિં. અંગ્રેજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર
સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. પહરબિત મહહલા ઉમેદવારોએ આવ ાં
પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા-નપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાન ાં રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પનતની
આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૫) શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સા.વ.નવના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મજિન ાં નનયત
નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સનપ્રટે ન્ડેન્ટ / નસનવલ સર્જન /મેડીકલ િોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર
(૬) માજી સૈનનક ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બકની નકલ

(૭) પહરિીત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લગ્ન નોંધિીન ાં પ્રમાિપત્ર/ અટક અથવા નામ િદલાવેલ હોય તો
તે અંર્ેના જાહેરનામાની નકલ
(૮) નવધવા મહહલા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં પન: લગ્ન ન કયાગ અંર્ે ના સોર્ાંદનામાની નકલ
(૯) વર્ગ-૩ની જાહેરાત માટે રમતર્મતના પ્રમાિપત્ર ( જાહેરાતમાાં દશાગવેલ હોય તે નમ ૂનામાાં )
(૧૧) સ્નાતક (િધાાં જ વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગિપત્રક )
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર
(૧૨) અનસ્નાતક (િધાાં જ વર્ગ/ સેમેસ્ટરના ગિપત્રક )
(૧૩) અનસ્નાતક પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૧૪) તિીિી, દાં તનવર્યક અને પશબચહકત્સા નવર્યક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પ ૂિગ

કયાગ અંર્ે ન ાં

પ્રમાિપત્ર(જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૧૫) જે જાહેરાતમાાં કાઉક્ન્સલન ાં રજજસ્રે શન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંિનાં ધત કાઉક્ન્સલમાાં રજજસ્રે શન કરાવેલ
હોય તે નોંધિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૧૬) પીએચડી પદવી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) નેટ/સ્લેટ પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૧૮) નવદે શની યનનવનસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંર્ેના પરાવાની નકલ
(૧૯) જાહેરાતમાાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમક્ક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃતતાની નવર્તો / પ્રમાિપત્ર
રજૂ કરવાન ાં રહેશ.ે
(૨૦) સરકારી કમગચારીના સિાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર”
(૨૧) અનભવના પ્રમાિપત્રો (જાહેરાત મજિ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસાર મેળવેલ અનભવ, લાગ પડતા
સાંવર્ગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પર્ારની નવર્ત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગવવાના રહેશે.)
(૨૨) સાંશોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૨૩) બિનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ
(૨૪) શારીહરક માપ અંર્ેન ાં તિીિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજિ જરૂરી હોય તો)
(૨૫) જાહેરાતની જોર્વાઈ અનસાંધાનમાાં લાગ પડતા અન્ય આધાર પરાવા/પ્રમાિપત્રો.
૧૬. રૂિરૂ મલાકાત:(૧) રૂિરૂ મલાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત
થવાન ાં રહેશે.
(૨) અનસ ૂબચત જાનત, અનસ ૂબચત જન જાનતના ઉમેદવારો તથા િેરોજર્ાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતાનપતાની વાનર્િક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાિના સ્થળે થી રૂિરૂ મલાકાત
માટે આવવા તથા જવા માટે ગજરાત એસ.ટી. નનર્મ દ્વારા નનયત થયેલ હટકીટના દર પ્રમાિે િસ
ભાડાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂિરૂ મલાકાતના હદવસે નનયત ફોમગ ભરવાન રહેશે અને તેની

સાથે અસલ હટહકટ રજ કરવાની રહેશે.

(૩) રૂિરૂ મલાકાતના હદવસે રૂિરૂ મલાકાતના પત્રમાાં

દશાગવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાિપત્રો રજ કરવાના રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાિપત્ર રજ કરશે
નહીં તો તેઓ રૂિરૂ મલાકાત માટે પાત્ર િનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.
(૪) ઇન્ટરવ્ય કનમટી દ્વારા રૂિરૂ મલાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાં દર દે ખાવ (Overall Performance)ને
ધ્યાને લેવામાાં આવશે અને ઇન્ટરવ્ય કનમટી ઇન્ટરવ્ય દરમ્યાન ઉમેદવારના Overall Performance ને
ધ્યાનમાાં રાખીને ચચાગ નવચારિા કયાગ િાદ સવાગ નમતે ગિ આપશે
૧૭ .
(૧)

નનમણ ૂક:ઉપરની જાહેરાત સાંિધ
ાં માાં નનમણ ૂક માટે પસાંદ

થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના

સાંિનાં ધત

નવભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામિ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણ ૂકપત્ર મેળવતાાં પહેલાાં
કોમ્પ્યટર અંર્ેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત
મેળવી લેવાની રહેશ.ે આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર નનમણ ૂકને પાત્ર િનશે નહીં.
(૨) નનમણ ૂક અંર્ેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંર્ે નો કોઇપિ

પત્રવ્યવહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબિક લાયકાત / અનભવ/ ઉંમર વર્ેરેના સમથગનમાાં રજ કરે લ પ્રમાિપત્રો કોઇપિ
તિક્કે અયોગ્ય માલમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામિ િાદની નનમણ ૂક પિ રદ
થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી
ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે,તેમિે રજ કરે લા

પ્રમાિપત્રો ખિજ ચોકસાઈથી પિગ રીતે

ખરાઈ કયાગ િાદ જ આયોર્માાં રજ કરવા.
૧૮.

ર્ેરવતગણક
ાં ૂ અંર્ે દોનર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પર્લાાં:ઉમેદવારોને આથી ચેતવિી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપિ પ્રકારની

ખોટી માહહતી દશાગવવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજ કરે લ અસલ
દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ સાંજોર્ોમાાં સધારો અથવા ફેરફાર અથવા િીજા કોઇપિ
ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરે લ/િનાવટી દસ્તાવેજો રજ કરવા નહી,જો એકજ િાિતના
િે કે તેથી વધ દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબિત નકલમાાં કોઇપિ પ્રકારની અચોકસાઇ
અથવા નવસાંર્તતા જિાય તો તે નવસાંર્તતાઓ િાિતની સ્પષ્ટતા રજ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા
દોનર્ત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપિ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ િદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પિગ કરાવ્ય હોય ,
(૪) િનાવટી દસ્તાવેજ રજ કયાગ હોય ,
(પ) અર્ત્યની િાિત છુપાવવા અથવા દોર્મકત અથવા ખોટા નનવેદનો કરે લ હોય ,

(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપિ અનનયનમત કે અનબચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અનશષ્ટ િાિતો સહહતની અસાંર્ત િાિતો રજ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપિ રીતની ર્ે રવતગણ ૂક આચરવી , જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાિવહીની નકલ
કરવી , પસ્તક , ર્ાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપિ છાપેલ કે હસ્તબલબખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતબચત
દ્વારા કે કોઇ સાાંકેનતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ે રરીતીઓ પૈકી કોઇપિ
ર્ેરરીતી આચરવા માટે,
(૧૦)

આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે નનયકત થયેલા કમગચારીઓને પજવિી કરવી , કોઇપિ

પ્રકારની શારીહરક ઇજા પહોચાડવી , અથવા
(૧૧)

ઉપરોકત જોર્વાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપિ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેિે પ્રયત્ન

કયો હોય કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દિાિ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ નશક્ષા
ઉપરાાંત આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર િનશે.
(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસાંદર્ીના ઉમેદવાર તરીકે ર્ે રલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપિ પરીક્ષા કે કોઇપિ રૂિરૂ મલાકાત માટે કાયમી કે મકરર મદત માટે
(૧) આયોર્ દ્વારા લેવાનાર કોઇપિ પરીક્ષા કે પસાંદર્ી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપિ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ર્ે રલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ર્) જો સરકારી સેવામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના નવરૂધ્ધ સમબચત નનયમો અનસાર નશસ્તભાંર્ના પર્લાાં
લઇ શકાશે.
(૧ર)

ઉપરોકત નવર્તોમાાં નનહદિ ષ્ટ કરે લ નશક્ષા કરતા પહેલા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને

/કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર િાિતે,
(ર) લેખીતમાાં નશક્ષા અંર્ે િચાવનામ-ાં હકીકત રજ કરવા અને
(૩) નશક્ષા અંર્ે નનયત સમય મયાગ દામાાં રૂિરૂ રજઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.
નોંધ : આયોર્ સાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીર્ પત્રમાાં જગ્યાન ાં નામ, જાહેરાત
ક્રમાાંક/વર્ગ, તેઓની જ્ગન્મ તારીખ અને િેઠક ક્રમાાંક/ રૂિરૂ મલાકાતનો ક્રમાાંક આપેલ હોય તો તેની નવર્તો
અચ ૂક દશાગવવી

(એસ.એસ.પટવધગન)
સાંયક્ત સબચવ
ગજરાત જાહેર સેવા આયોર્

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સંદભડમાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર
તા:- ૦૧- ૧૨- ૨૦૧૬, ૧૩.૦૦

કલાક થી

તા: ૧૬- ૧૨ -૨૦૧૬, ૧૩.૦૦

કલાક સુધીમાં

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્ક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે
મુજબના Steps (૧) થી (૧૭) અનુસરવાના રહેશ.ે Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી મા્ય
ગણાશે.
(૧)

સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં

(૨)

Apply On line Click કરવુ.ં આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now

બટન દે ખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ
કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ન્ક્લક કરવુ.ં
(૩) મોટર વાહન નનરીક્ષક, વર્ગ-૨, ઉપર click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશે
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માં સૌ
પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત
ભરવાની રહેશ.ે ) “Personal Details” માં જયાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા છે , તેની વવગત
લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે.
(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click

કરવું અને પોતાની શૈક્ષબણક વવગતો ભરવી.
(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવું અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા

માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.
(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનુભવ ojas module

માં સમાવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા પ્રમાણે આપે
વધારાના અનુભવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી.
(૯)

તેની નીચે “Self declaration” માં Yes / No પર click કરવુ.ં

(૧૦) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number
generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સંદભડમાં આયોગ
સાથેના કોઈ પણ પત્ વ્યવહારમાં તે દશાડ વવાનો રહેશે.
(૧૧) જો આપની અરજીપત્કમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી
શકાશે, આ સુવવધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા
પછી/બાદ આ સુવવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type
કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload
કરવાના છે . (ફોટાનું 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 રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo

અને signature .jpg Formatમાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.)
“Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાંથી જે ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો
photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse”
Button ની બાજુમાં “Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુમાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે
signature પણ upload કરવાની રહેશે.
(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number”
તથા Birth Date Type

કયાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨:

confirm application દે ખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી.
અરજીમાં સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm
કયાડ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાં કરી શકાશે. પરં ત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં
કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર
click કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાં online સ્વીકાર
થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયડવાહી માટે જરૂરી હોઈ,
ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય કોઇપણ પત્વ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.
Confirm થયેલ અરજીપત્કની વપ્ર્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪) સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે વવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે .
૧. પોસ્ટ ઓહફસમાાં:- સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર
કલીક કરીને વપ્ર્ટે ર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્ર્ટે ર્ ચલણની નકલ લઇને નજીકની
કોમ્્યુટરની સુવવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસમાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તા. ૧૬૧૨-૨૦૧૬, ૧૩:00 કલાક સુધીમાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાડ અંગેન ુ ં ચલણ મેળવવાનુ ં રહેશે.
૨. ઓનલાઇન ફી :- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ.ં અને વવગતો ભરવી
અને ત્યાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાં “Net Banking for
fee” અથવા “ Other Payment Mode”ના વવકલ્પોમાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની વવગતો
ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવ ુ ં Screen પર લખાયેલ ું આવશે અને
E-Receipt મળશે. જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રહક્રયામાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી
ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.
(૧૫)

સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદવારોએ આ ચલણ/ E-Receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથે

જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત કરીને, નીચે મજિ લાગ પડતા ક્રમાાંનસાર અચક જોડીને
આયોર્ને કામચલાઉ પહરિામ પ્રનસધ્ધ થયાની તારીખથી હદન-૭ માાં આર.પી.એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી
મોકલવાના રહેશે અથવા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખના પરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.ન ાં
પ્રમાિપત્રની નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાં પ્રમાિપત્ર માન્ય ર્િાશે નહહ (૩) નનયત શૈક્ષબિક
લાયકાતના ડીગ્રી પ્રમાિપત્રની નકલ (૪) ડીગ્રીના અંતીમ વર્ગની માક્સીટની નકલ (૫) અનભવના

પ્રમાિપત્ર નકલ ( જો જાહેરાતની જોર્વાઇ મજિ જરૂરી હોય તો) (૬) સાંશોધન પત્રો (જો જાહેરાતની
જોર્વાઇ મજિ જરૂરી હોય તો) (૭) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ર્ે ઝેટની નકલ/પરિીત
મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે શનની નકલ (૮) નવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પન: લગ્ન કયાગ
નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૦૯) અન્ય લાગ પડ્તા હોય તેવા આધાર/ પરાવા.
(૧૬)

અનામત વર્ગ ના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં અને તેઓએ

જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રો સ્વયાં પ્રમાબિત

કરીને, નીચે મજિ લાગ પડતા

અરજીપત્રક સાથે
ક્રમાાંનસાર અચક

જોડીને આયોર્ને કામચલાઉ પહરિામ પ્રનસધ્ધ થયાની તારીખથી હદન-૭ માાં આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી
મોકલવાના રહેશે અથવા આયોર્ની કચેરીમાાં રૂિરૂમાાં આપી જવાના રહેશે.
(૧) On line confirm થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પરાવા માટે એસ.એસ.સી ક્રેડીટ
સટીની નકલ (૩) જાનત પ્રમાિપત્રની નકલ (૪) સા.અને શૈ.પ.વર્ગ ના ઉમેદવારો માટે નનયત થયેલ સમય
ર્ાળામા મેળવેલ નનયત થયેલ પહરનશષ્ટ-ક મજિન/ાં નવા નનયત થયેલ નમના- પહરનશષ્ટ- (૪) નોન
ક્લીમીલેયર પ્રમાિપત્ર(અંર્ે જીમા અપાત એનેક્ષર-એ માન્ય નથી. (૫) નનયત

શૈ.લા ના ડીગ્રી

પ્રમાિપત્રની નકલ (૬) ડીગ્રીના અંતીમ વર્ગની માકગ સીટની નકલ (૭) અનભવના પ્રમાિપત્ર નકલ (જો
જાહેરાતની જોર્વાઇ મજિ જરૂરી હોય તો) (૮) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ર્ે ઝેટની
નકલ/પહરિીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રે શન નકલ (૯) નવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામા પન:
લગ્ન કયાગ નથી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૦) અન્ય લાગ પડતા હોય તેવા આધાર/પરાવા.
(૧૭)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે

એકથી વધુ અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી ક્ફમડ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે
મા્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી ક્ફમડ
થયેલ અરજી સામે ગણવામાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી ક્ફમડ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ
નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની ક્ફમડ થયેલી છે લ્લી અરજી મા્ય ગણવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફંર્ કરવામાં આવશે નહીં.
અરજી ફી :
(૧)

સામા્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી+પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ

ભરવાનો રહેશ.ે અને ફી ભયાડ અંગેન ુ ં ચલણ મેળવી ને અરજીપત્ક સાથે જોર્ીને રજુ કરવાનુ ં રહેશે. અને
જો ફી ઓન લાઈન ભરે લ હોય તો e-receipt ની“Print” કાઢી લેવાની રહેશે અને અરજીપત્ક સાથે જોર્ીને
રજુ કરવાની રહેશે
(૨) મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી
(3) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે ફી

ભરવાની નથી

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી
ભરવાની રહેશે નહીં. તે વસવાયના ધોરણો બબન અનામત વગડના લાગુ પર્શે.
(૫)

ફી ભયાડ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ

સંજોગોમાં પ્રાથનમક કસોટી/રૂિરૂ મલાકાત પરીક્ષામાાં િેસવા દે વામાાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ

ઓહફસ કે ઓનલાઇન પચ્ધ્ધ્ત દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડયન પોસ્ટલ
ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાન ાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્યાન કોઇ
ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી નનયમો, તથા જાહેરાતની જોર્વાઇઓ મજિ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ
માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પિ તિક્કે રદ કરવામાાં આવશે.

નોંધ : મોટર વાહન નનરીક્ષક, વર્ગ-૨, ની જગ્યાના ભરતી નનયમો, પહરક્ષા નનયમો, અરજીપત્રક સાથે
જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની યાદી , વય મયાગદામાાં છુટછાટ, અરજી કયા સાંજોર્ોમાાં રદ થવાને પાત્ર
છે તેની નવર્તો, પહરનશષ્ટ’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગચારીએ રજ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમ ૂનો
અને જાહેરાતની અન્ય વધ નવર્તો આયોર્ની કચેરીના નોટીસિોડગ અને આયોર્ની વેિસાઈટ
http://gpsc.gujarat.gov.in

ઉપર જોવા મળશે.

(એસ. એસ. પટવધગન)
સાંયક્ત સબચવ
તા.-
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ગજરાત જાહેર સેવા આયોર્

